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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τους διαγωνισμούς 31003, 31005, 31006, 31007, 31008, 31009, 31010, 31011 και 31012 που
αφορούν την υπ’ αριθ. πρωτ. 3230/13.02.2017 διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Πλήθους και
Ασφάλειας στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» και για τους διαγωνισμούς 29754,
29758, 29760, 29761, 29762, 29764, 29765, 29766, 29767, 29768, 29769 και 29770 που αφορούν την υπ’ αριθ. πρωτ.
3231/13.02.2017 διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαφύλαξης Υγιεινής και Καθαριότητας στην Υπηρεσία
Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»
Οι παρακάτω διευκρινίσεις αφορούν όλους τους παραπάνω διαγωνισμούς και των δύο διακηρύξεων:
1. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να καταθέσει προσφορά για μέρος των τμημάτων (π.χ. 6
από τα 9 ή 12 τμήματα) θα πρέπει να καταθέσει ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας και ένα φάκελο
«Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς» για όλα αυτά τα τμήματα. Αυτό το Ε.Ε.Ε.Σ. και τον φάκελο
«Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς» (που είναι κοινά για όλα τα τμήματα) θα πρέπει να τα αναρτήσει σε κάθε
έναν από τους ξεχωριστούς συστημικούς διαγωνισμούς στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (στο παράδειγμα, και στους 6 συστημικούς
διαγωνισμούς). Στο Ε.Ε.Ε.Σ. θα πρέπει να αναγράφει στο πεδίο «Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον
φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει)» όλους τους Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. των τμημάτων
αυτών και στο πεδίο «Σύντομη περιγραφή» την περιγραφή των τμημάτων αυτών. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή έναν κοινό φάκελο
«Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς» για όλα τα τμήματα (στο παράδειγμα ένα φάκελο και για τα 6 τμήματα).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, προτείνεται να είναι ξεχωριστή για κάθε τμήμα για να διευκολυνθεί αργότερα η
διαδικασία της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών. Το σύνολο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που
αφορούν την ανωτέρω κοινή προσφορά περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κοινό φάκελο «Δικαιολογητικών/Τεχνικής
Προσφοράς». Αν ένας οικονομικός φορέας καταθέσει μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των
τμημάτων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία. Αναρτά, όμως, αυτήν την κοινή εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε
κάθε ξεχωριστό συστημικό διαγωνισμό στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (στο παράδειγμα σε κάθε έναν από τους 6 διαγωνισμούς) και
την προσκομίζει στον κοινό φάκελο «Δικαιολογητικών/Τεχνικής Προσφοράς» εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.
Ο φάκελος της «Οικονομικής προσφοράς» είναι ξεχωριστός για το κάθε τμήμα.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνοι τους και με δική τους ευθύνη το Ε.Ε.Ε.Σ., λαμβάνοντας
υπόψη (ως υπόδειγμα) τα Ε.Ε.Ε.Σ. που έχουν αναρτηθεί για κάθε τμήμα ξεχωριστά. Σε αυτά οι οικονομικοί φορείς
πρέπει να συμπληρώσουν μόνοι τους τα πεδία «Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
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αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει)» και «Σύντομη περιγραφή» όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλλει προσφορά και για το
σύνολο των τμημάτων της κάθε διακήρυξης.
2. Τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διέπονται από ό,τι ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν. 4412/2016 αλλά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα των διακηρύξεων και δεν αναγράφουν τα
ζητούμενα στις παραγράφους ζ και ι της ενότητας 2.1.5 των διακηρύξεων. Παρ’ όλα αυτά θα γίνουν δεκτά με τη
μορφή που εκδίδονται, χωρίς να ακολουθούν τα σχετικά υποδείγματα των διακηρύξεων.
3. Σύμφωνα με την ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β3, «εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο». Κατά την άποψη της αναθέτουσας
αρχής δεν αρκούν οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. όλων των μηνών του κάθε έτους για να το αποδείξουν αυτό.
Εναλλακτικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσκομίζουν αποδεικτικά της αποστολής των προς δημοσίευση
ισολογισμών τους, τους προς δημοσίευση ισολογισμούς τους και τους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α.Δ.) που έχουν εκδοθεί
από το Εθνικό Τυπογραφείο.
4. Στην ενότητα 2.2.9.2 των διακηρύξεων «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β3, ζητείται από τους οικονομικούς
φορείς να προσκομίσουν «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας διπλάσιας του συμβατικού τιμήματος και
χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί, με το οποίο θα καλύπτονται ζημίες
ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου, στο
εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των
υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν
αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου». Εκ παραδρομής έχει αναγραφεί «του
συμβατικού τιμήματος». Το ορθό είναι «της προϋπολογισθείσας δαπάνης». Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να
προσκομίζουν το εν ισχύ και ετησίως ανανεούμενο συμβόλαιό τους, αρκεί αυτό να έχει χρόνο ισχύος αντίστοιχο με
το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί και αξία (τουλάχιστον) διπλάσια της προϋπολογισθείσας
δαπάνης. Για το διάστημα του συμβατικού χρόνου για το οποίο δεν έχει ανανεωθεί ακόμη το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο και πρόκειται να ανανεωθεί, προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσουν το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Στο σχέδιο της σύμβασης (Παράρτημα V – Σχέδιο Σύμβασης) των διακηρύξεων η περίπτωση 9 του άρθρου 6 της υπ’
αριθ. πρωτ. 3230/13.02.2017 και η περίπτωση 13 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. πρωτ. 3231/13.02.2017 έχουν εκ
παραδρομής περιληφθεί και διαγράφονται.
5. Σύμφωνα με την ενότητα 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β4, «οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Πίνακα των κυριότερων εργασιών που εκτέλεσαν ή στις οποίες συμμετείχαν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη ή για όσο
χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος, και είναι συναφείς με την υπό ανάθεση υπηρεσία. Εάν ο
αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής
που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης, υποβάλλονται ως στοιχεία
τεκμηρίωσης τα αντίστοιχα παραστατικά ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοσή τους ή τέτοια δεν υπάρχουν,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση του παρόχου.». Ως
τρία τελευταία έτη νοούνται τα έτη 2016, 2015 και 2014. Σε περίπτωση που υποβληθούν νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα από συστατικές επιστολές που έχουν εκδοθεί από ιδιωτικές εταιρείες με σφραγίδα και υπογραφή του
εκπροσώπου τους, αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά ή υπεύθυνες δηλώσεις (του
φορέα ή του παρόχου).
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6. Τα στοιχεία της ενότητας 2.4.3.2 έχουν εκ παραδρομής συμπεριληφθεί και στο Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς. Διευκρινίζεται προς τους οικονομικούς φορείς ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
περιληφθούν στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». Παρ’ όλα αυτά εάν κάποιος τα
συμπεριλάβει και στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» δεν αποκλείεται από τη διαδικασία, αρκεί να μην
παρουσιάζουν διαφορές.
7. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας στο Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού, παράγραφος Δ, ως «Αμιγώς εθνικοί
λόγοι αποκλεισμού» νοούνται οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του
Ν. 3863/2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά Υπογεγραμμένο
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