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Τηλ.: 210-3897116 & 210-3897111
Προς: 1. ICTS HELLAS AE
2. CRONOS SECURITY ΕΠΕ
3. Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων υποψηφίων αναδόχων για τη Διακήρυξη
3/2018 του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτηριακών
εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. για τα οικ. έτη 2019 και 2020»
Κατόπιν αιτημάτων σας για παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε τη Διακήρυξη 3/2018 του
Διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των κτηριακών εγκαταστάσεων της
Α.Σ.Κ.Τ. για τα οικ. έτη 2019 και 2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Επί των ερωτημάτων της εταιρείας ICTS HELLAS AE.
Για το ερώτημα 1: Δεν υπάρχει κόστος δημοσίευσης και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται.
Για το ερώτημα 2: Στη βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας που θα προσκομίσουν οι
διαγωνιζόμενοι απαιτείται σαφής διαχωρισμός (α) για το ποσό των χρηματοδοτήσεων και των
πιστοδοτήσεων και (β) για το ποσό των εγγυητικών επιστολών. Το ποσό των χρηματοδοτήσεων
και πιστοδοτήσεων ώστε να καλύπτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής
ικανότητας της Διακήρυξης απαιτείται να είναι ίσο με το ποσό των 500.000,00€ τουλάχιστον.
Για το ερώτημα 3: Σχετικά µε την παρ. γ του αρθ. 2.4.3 της Διακήρυξης 3/2018, σημειώνεται
ότι στο πεδίο Παραπομπή του Πίνακα Συμμόρφωσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
αναφέρουν το συνηµµένο ηλεκτρονικό αρχείο µε το οποίο απαντά στη συγκεκριμένη απαίτηση,
χωρίς αναγκαστική αναφορά συγκεκριμένης σελίδας.
Για το ερώτημα 4: Για τις ημέρες τόσο των επισήμων αργιών, όσο και για τις ημέρες που είναι
κλειστή η ΑΣΚΤ κατόπιν αποφάσεων των πρυτανικών αρχών ή της Συγκλήτου, δεν
προβλέπεται επιπλέον αμοιβή.
Για το ερώτημα 5: Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΑΣΚΤ ο ορισμός του μηχανισμού
εποπτείας και ελέγχου του προσωπικού φύλαξης, άρα και του/των υπεύθυνου/υπευθύνων για
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αυτόν το σκοπό. Τα παραπάνω αποτελούν ζητήματα επιλογής από τον ανάδοχο, ο οποίος και
επιφορτίζεται με το βάρος της ποιοτικής και εγγυημένης φύλαξης των χώρων της ΑΣΚΤ,
σύμφωνα με τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι η ΑΣΚΤ δε δύναται να
επωμιστεί άλλο βάρος πέρα από αυτό για το προσωπικό που περιγράφεται στο Παράρτημα 1.
Για το ερώτημα 6: Δεν απαιτείται αλεξίσφαιρο γιλέκο ή/και ειδική στολή.
Για το ερώτημα 7: Κατά το στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνική προσφορά
υποβάλλεται το Ε.Ε.Ε.Σ. ως προκαταρτική απόδειξη, στο οποίο δηλώνεται η µη συνδρομή των
λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής από τον κάθε διαγωνιζόµενο. Το
Ε.Ε.Ε.Σ. αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και
απαιτείται η συµπλήρωση όλων των ζητούµενων στοιχείων στα πεδία του εντύπου, χωρίς να
χρειάζεται παραποµπή σε συνηµµένο αρχείο για την τεκµηρίωση των δηλωθέντων. Η απόδειξη
των δηλωθέντων γίνεται µε την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης µόνο από τον
προσωρινό ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθ. 3.2 της Διακήρυξης 3/2018.

2. Επί των ερωτημάτων της εταρείας CRONOS SECURITY ΕΠΕ.
Για το ερώτημα 1: Όπως έχει απαντηθεί παραπάνω το ερώτημα με αρ. 4 της εταιρείας ICTS
HELLAS AE.
Για το ερώτημα 2: Οι πενθήμερες φυλάξεις από Δευτέρα ως και Παρασκευή
πραγματοποιούνται από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, ως εκ τούτου δεν υπάρχει
προσαύξηση για νυκτερινή εργασία. Ομοίως ισχύει και για τις φυλάξεις των καλλιτεχνικών μας
σταθμών.
Για το ερώτημα 3: Έχει αναρτηθεί σχετικά διορθωτική ανακοίνωση στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε κάθε
περίπτωση, το απαιτούμενο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης για υλικές ζημιές και σωματικές
βλάβες τρίτων που οφείλονται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων των φυλάκων της
Διακήρυξης 3/2018 είναι: 217.741,94€ τουλάχιστον.
Οι ανωτέρω διευκρινίσεις να ληφθούν υπόψη από τους συμμετέχοντες κατά την
υποβολή της προσφοράς τους.

Ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ.

Παναγιώτης Χαραλάμπους
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