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ΘΕΜΑ: «Δεύτερη παροχή διευκρινήσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΝΠΔΔ, για ένα (1) έτος (Προκήρυξη: Υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 452.19.02.2020), ύστερα από αιτήματα
υποψήφιων οικονομικών φορέων»

Ερώτηση 1: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 06.03.2020)
Στην σελίδα 8 της διακήρυξης, παράγραφος 4.3.2 «Οικονομική χρηματική επάρκεια»,
αναφέρεται: «Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει:.........ετήσιο ειδικό
(στις υπηρεσίες καθαρισμού/καθαριότητας) κύκλο εργασιών για τις δυο (2) τελευταίες
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το εκατό τοις εκατό
(100%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ». Αντίστοιχα, στην σελ.
24 της διακήρυξης, παράγραφος vi, αναφέρεται: «Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών
των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.....ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986 του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις δύο (2) τελευταίες
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις...» Δεδομένου ότι για το έτος 2019, δεν έχουν εξαχθεί
Λογιστικά Αποτελέσματα, ούτε έχουν συνταχθεί οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις,
ούτε έχει γίνει κλείσιμο των βιβλίων, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν οι δύο (2)
τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, αφορούν στα έτη 2017 και 2018.
Απάντηση 1: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 06.03.2020)
Όχι, οι δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις είναι τα έτη 2018 και 2019,
ασχέτως εάν ακόμη δεν έχουν δημοσιευτεί οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2019.
Οπότε και κατά τη δήλωσή σας στο ΤΕΥΔ να αναφερθούν τα έτη 2018 και 2019. Σε
περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της εταιρείας σας, ως αποδεικτικό μέσο
θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών του έτους 2019.
Ερώτηση 2: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 06.03.2020)

Στην παράγραφο 7 «Γενικοί Όροι», περ. 16, σελ. 27 της διακήρυξης, αναφέρεται: «Ο
ανάδοχος υποχρεούται:........Να αναρτήσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την
επιθεώρηση εργασίας που θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε
εργαζομένου». Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, από 1/3/2013 έχει γίνει
υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, στο
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην ίδια υπουργική απόφαση 5072/6/25-2-13 αρθ. 3 παρ. δ)
αναφέρεται ότι «.. με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο
σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αρ. πρωτ.
και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του,
το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως...». Συνεπώς από 1/3/2013 έχει σταματήσει πλέον η
προσέλευση στα αρμόδια τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας για την θεώρηση των πινάκων
απασχολούμενου προσωπικού. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν καλύπτουμε την
ανωτέρω απαίτηση με καταστάσεις προσωπικού ως έχουν ηλεκτρονικά υποβληθεί στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/85/1-9-2014.
Απάντηση 2: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 06.03.2020)
Εκ παραδρομής έχει μείνει στους Γενικούς Όρους η εν λόγω υποχρέωση ως έχει. Σαφώς και
υπάρχει κάλυψη της ανωτέρω απαίτησης με καταστάσεις προσωπικού ως έχουν
ηλεκτρονικά υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με την Υ.Α. 29502/85/1-9-2014.
Ερώτηση 3: (Υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο στις 06.03.2020)
Στο Παράρτημα Ε΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σελ. 32 της
διακήρυξης, αναφέρεται: «…..Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα
καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησης σας…..». Από το Ν. 4412/2016, άρθρο 72 εγγυήσεις, παρ. 4
προκύπτει ότι: «Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται». Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, ποιο από ανωτέρω
αναφερόμενα διαστήματα, ισχύει σχετικά με τις ημέρες καταβολής του ποσού της
εγγύησης και το οποίο απαιτείται να αναγράφεται στις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής
που θα εκδοθούν για τον εν λόγω διαγωνισμό.
Απάντηση 3: (Απαντήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 06.03.2020)
Εκ παραδρομής έχει μείνει η προθεσμία των τριών (3) ημερών, ισχύει η προθεσμία των
πέντε (5) ημερών, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η Β΄ Αντιπρόεδρος

Αναστασία Στάμου

