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ΘΕΜΑ: Διευκρινίςεισ επί τθσ υπ’ αρικ. 6007/09-05-2018 διακιρυξθσ ΕΟΣ.
Αναφορικά με διευκρινίςεισ που μασ ηθτικθκαν, ςτα πλαίςια τθσ υπ’ αρικ. 6007/09-05-2018
Διακιρυξθσ του ΕΟΣ για τθν επιλογι αναδόχου που κα του ανατεκεί το ζργο «Κακαριςμόσ
των χϊρων όπου ςτεγάηονται οι Τπθρεςίεσ του ΕΟΣ, ιτοι ςτα κτίρια επί των οδϊν: α) Α.
Σςόχα 7 (Κεντρικι Τπθρεςία), β) Αγ. ϋΑννθσ 64-66 περιοχισ Αγ. Ιωάννθ Ρζντθ (Κεντρικι
Αποκικθ ΕΟΣ) και γ) Διονυςίου Αρεοπαγίτου 18-20 (Γρ. Πλθροφοριϊν ΕΟΣ Ακινασ), για
χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ», διευκρινίηουμε τα παρακάτω:
1. Για τα οικονομικά ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ χριςθ 2017, κα υποβλθκεί το ιςοηφγιο
Δεκεμβρίου 2017 τθσ Α.Ε. υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από τον λογιςτι τθσ
εταιρείασ ςασ.
2. Σα δικαιολογθτικά (αποδεικτικά μζςα) που οφείλει να κατακζςει ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ μεταγενζςτερθ τθσ κοινοποίθςθσ
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
3. Εάν το πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, που αφορά ςτισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ δεν καλφπτει
όλο το διάςτθμα, κα πρζπει να προςκομιςτεί ζνορκθ βεβαίωςθ.
4. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μζςα»
τθσ διακιρυξθσ απαιτείται να φζρουν βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ με θμερομθνία
μεταγενζςτερθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
5. Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 11 «ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ» του
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙI –Σεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου, Τποχρεϊςεισ Αναδόχου &
Ζντυπο Οικονομικισ Προςφοράσ, τθσ υπϋ αρικ. 6007/09-05-2018 διακιρυξθσ ΕΟΣ,
είναι υποχρεωμζνοσ να τθρεί ςε ιςχφ ςχετικό αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο αςτικισ
ευκφνθσ. Επομζνωσ το ηθτοφμενο ςτθν διακιρυξθ αςφαλιςτιριο αφορά ςε
ςυμβόλαιο γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων.
τθν εν λόγω διακιρυξθ θ αναφορά «ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων» ςτο κείμενο
τθσ ηθτοφμενθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ (2ο εδ., περ. γ, παρ. 2.4.3.1.) αφορά το
ςυμβόλαιο γενικισ αςτικισ ευκφνθσ ζναντι τρίτων.
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςτθν παροφςα διακιρυξθ δεν ηθτείται
πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ επαγγελματικϊν κινδφνων και αντίςτοιχα
οφτε αςφαλιςμζνου ποςοφ.
Η χριςθ του «ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων» προζκυψε κακόςον ςφμφωνα με το
άρκρο 68 του ν. 3863/2019, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4144/2013
και ιςχφει, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζργου,
τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου.
6. Η κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ κατάςταςθ προςωπικοφ, μπορεί να είναι
θ υποβλθκείςα αναλυτικι κατάςταςθ ςτο πλθροφορικό ςφςτθμα «ΕΡΓΑΝΗ» με τα
απαραίτθτα διαπιςτευτιρια αρ. πρωτοκόλλου και θμερομθνιϊν και ςφμφωνα με τα
ειδικϊσ οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ.
7. Η οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν τθσ διακιρυξθσ. το Ζντυπο Οικονομικισ
Προςφοράσ, το οποίο υποβάλλεται ςυμπλθρωματικά τθσ οικονομικισ προςφοράσ
όπωσ εξάγεται από τθν πλατφόρμα του ΕΗΔΗ, ςτθ ςτιλθ Δικαίωμα Προαίρεςθσ, κα
ςυμπλθρωκοφν οι ποςότθτεσ και τα ποςά όπωσ ςυμπλθρϊνονται ςτθν αντίςτοιχθ
ςτιλθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου.
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