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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων για την ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης »
κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ της Διακήρυξης 1/2014 ( αρ.πρωτ. οικ.30816/236-2014)
Διευκρίνηση της Υπηρεσίας:
Στη σελίδα 20/60 της διακήρυξης περίπτωση 1.γ εκ παραδρομής αναφέρθηκε η φράση: καθ’ όλο
το εικοσιτετράωρο, σας παρακαλούμε να μην την λάβετε υπ’ όψιν σας.
Σε συνέχεια της Διακήρυξης 1/2014 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ
(www.ypeka.gr ) καθώς και στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: 767Λ0-ΛΔΓ, σας παρέχουμε διευκρινήσεις επί
ερωτημάτων που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας.
Ερώτημα 1ο
Στη σελίδα 6/60 της ως άνω διακήρυξης αναφέρεται ότι:
« …για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το « Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/ και Φύλαξης » οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή
/ και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών
ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας « υψηλής» ή « πολύ υψηλής » σοβαρότητας.»
Παρακαλώ ενημερώστε μας σε πιο φάκελο θα πρέπει να συμπεριληφθεί η παραπάνω Ένορκη
Βεβαίωση. Στο φάκελο δικαιολογητικών Συμμετοχής ή στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς;


Απάντηση: Η αναθέτουσα αρχή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
θα υποβάλλει γραπτό αίτημα στη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού που αφορά τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Ανάλογα με την απάντηση του ΣΕΠΕ και εφόσον απαιτείται, η αναθέτουσα αρχή θα
ζητήσει εγγράφως από τους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν την εν λόγω Ένορκη
Βεβαίωση, ανεξάρτητα από τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού.
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Ερώτημα 2ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού » Άρθρο 1, παράγραφος 1.1.2. αναφέρεται
ότι:
« Το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει Άδεια εργασίας ανάλογη με τις δραστηριότητες
που πρόκειται να ασκήσει καθώς και ότι το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να είναι εφοδιασμένο με
ειδικό δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτό σήμα ( κονκάρδα ) ».
Επιβεβαιώστε παρακαλώ ότι το περιεχόμενο των παραπάνω ζητουμένων μπορεί να καλυφθεί με
Υπεύθυνη Δήλωση.


Απάντηση: Ναι, μπορεί να καλυφθεί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύει, με την προϋπόθεση ότι, το προσωπικό του αναδόχου που θα διατεθεί στο
Υπουργείο θα γνωστοποιηθεί από τον ανάδοχο με την ανάληψη καθηκόντων τους
προσκομίζοντας και την άδεια εργασίας τους, καθώς υποχρεούται να τους παρέχει και το
ειδικό δελτίο ταυτότητας και ειδικό διακριτικό σήμα της εταιρείας ( κονκάρδα ) – βλέπε
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ), ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .

Ερώτημα 3ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού » Άρθρο 1, παράγραφος 1.1.5
« Δικαιολογητικά Χρηματοοικονομικής Ικανότητας » ζητείται η κατάθεση ισολογισμών, των
τελευταίων τριών (3) οικονομικών χρήσεων ( 2011-2012-2013).
Δεδομένου ότι τα ΦΕΚ που λαμβάνουμε ( είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε
σε ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ) αποτελούν επίσημα αντίγραφα από
Δημόσια Αρχή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να υποβάλλουμε τα συγκεκριμένα
αντίγραφα χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή.


Απάντηση: Ναι μπορείτε να υποβάλλετε τα ανωτέρω αντίγραφα χωρίς επιπλέον
επικύρωση με την προϋπόθεση να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Ερώτημα 4ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού » Άρθρο 1, παράγραφος 1.1.6
« Δικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας – Επάρκεια Υποδομών – Εμπειρίας », ζητείται η κατάθεση
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης του έργου.
Παρακαλώ ενημερώστε μας εάν αυτές οι βεβαιώσεις μπορούν να κατατεθούν σε μορφή αντιγράφου
ή θα πρέπει να είναι επικυρωμένες από δικηγόρο ή άλλη Δημόσια Αρχή.
Σε περίπτωση που πρέπει να επικυρωθούν, παρακαλώ ενημερώστε μας εάν μπορούμε να τις
υποβάλλουμε, επικυρωμένες σε σώμα κι όχι επικυρωμένες μια προς μια.


Απάντηση: Γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από
το ( Δημόσιο , ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Δικαστήρια όλων των βαθμών, Ν.Π.Ι.Δ. ) καθώς επίσης και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, ή φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. ( άρθρο 1 του
Ν. 4250/2014 - ΦΕΚ 74/Α΄).
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Ερώτημα 5ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού » Άρθρο 2, παράγραφος 2.1.4, ερώτημα γ)
αναφέρεται ότι: « Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των
15 ετών. Για το λόγο αυτό υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/86
(Α΄/ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντος, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του
νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο
προσφέρων δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των 15 ετών, κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.»
Παρακαλώ ενημερώστε μας σε πιο φάκελο θα πρέπει να συμπεριληφθεί η παραπάνω Υπεύθυνη
Δήλωση. Στο φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς;


Απάντηση: Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Φάκελο
Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Ερώτημα 6ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού », Άρθρο 2, παράγραφος 2.1.5, αναφέρεται
ότι:
«Αποκλείονται επίσης:α) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που δεν θα προσκομίσουν τα

δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας της παρ. 1.1.5 του άρθρου
1. β) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που δεν θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά της τεχνικής
ικανότητας της παρ. 1.1.6 του άρθρου 1. γ) Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που δεν θα
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ.
1.1.2 του άρθρου 1».
Επιβεβαιώστε μας ότι τα δικαιολογητικά των άρθρων 1.1.2, 1.1.5 και 1.1.6 του άρθρου 1
θα κατατεθούν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.


Απάντηση: Τα δικαιολογητικά των άρθρων 1.1.2, 1.1.5 και 1.1.6 του άρθρου 1 θα
κατατεθούν στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

Ερώτημα 7ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού », Άρθρο 3, Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
ζητείται να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας.
Δεδομένου ότι τα ΦΕΚ που λαμβάνουμε (είτε σε έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο είτε σε
ηλεκτρονική μορφή από την αντίστοιχη ιστοσελίδα του ) αποτελούν επίσημα αντίγραφα από
Δημόσια Αρχή, παρακαλούμε ενημερώστε μας αν μπορούμε να υποβάλλουμε τα συγκεκριμένα
αντίγραφα χωρίς επιπλέον επικύρωση από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή.


Απάντηση: Μπορείτε να υποβάλλετε αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων χωρίς
επιπλέον επικύρωση με την προϋπόθεση να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Ερώτημα 8ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού », Άρθρο 3, Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
αναφέρεται ότι:
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«Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής [άρθρο 3 του Ν. 4250/14 ( ΦΕΚ 74/Α/26-32014)]»
Ενημερώστε μας εάν η σημείωση αυτή αφορά όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα κατατεθούν
στο φάκελο της Προσφοράς ( Τεχνική Προσφορά, Δικαιολογητικά Συμμετοχής ) και αν οι εν λόγω
υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται από Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Ειδικό Νόμιμο Εκπρόσωπο για
τον διαγωνισμό ή από κάθε μέλος του Δ.Σ.


Απάντηση: Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις αφορούν το φάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής. Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υπογράφονται κατά περίπτωση ανάλογα
με τη μορφή της εταιρείας – βλέπε Άρθρο 3 της διακήρυξης.

Ερώτημα 9ο
Στο Μέρος Β. « Γενικοί Όροι Ανοικτού Διαγωνισμού », Άρθρο 4, Ελλείψεις Δικαιολογητικών,
Παράγραφος 4.1 αναφέρεται ότι:
«Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 1 και 3 της
παρούσας διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των
υστέρων συμπλήρωσή τους.»
Επιβεβαιώστε παρακαλώ ότι τα δικαιολογητικά του Άρθρου 1 θα κατατεθούν στο Φάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς ενώ τα Δικαιολογητικά του Άρθρου 3 στο Φάκελο των δικαιολογητικών
Συμμετοχής.


Απάντηση: Τα δικαιολογητικά του Άρθουρ 1 καθώς και τα δικαιολογητικά του άρθρου 3
θα κατατεθούν στο Φάκελο « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ».

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση
1. Γρ. Γεν.Δ/ντριας Οικ.Υπηρεσιών
2. G4S SECURE SOLUTIONS S.A.
( Σχ. ΑΠ/βτ/ 20140591/14-7-14 έγγραφο)
FAX – 210 2848192
Σώρου 7 – Μεταμόρφωση
Τ.Κ. 144 52

α/α

Δ. ΛΥΚΟΥ

Εσωτερική Διανομή
-Τμ. Λοιπών Οικονομικών
Θεμάτων και Εσόδων ( 2)
- Χρ. Αρχείο
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