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    Αρ.πρωτ.: 24491 

 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων – διόρθωση σφάλματος για το διαγωνισμό με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ: 67093 και 

67093,1 ο οποίος αφορά την 23307/23.11.2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC004061706 2018-11-23, ΑΔΑ: 

ΩΕΖΠ465ΧΘΕ-Δ97) διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή 

υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου». 

Σχετ.: Το 23920/03.12.2018 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων με αριθμό αναφοράς/ημερομηνία/ώρα 

αποστολής στο ΕΣΗΔΗΣ 1585304/07.12.2018/13:12:22. 

 
 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της ως άνω διακήρυξης, η 
Υπηρεσία Ασύλου παρέχει τις κάτωθι διευκρινίσεις: 
 
Ερώτημα:  Στη σελίδα 6 παρ.12, και στη σελίδα 12 άρθρο 1.3 της διακήρυξης, για τα Τμήματα Α έως Η, 
αναφέρονται ως χρονικό διάστημα της σύμβασης «διακόσιες είκοσι οκτώ (228) εργάσιμες ημέρες». Στις 
σελίδες 57 και 59 Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης, για τα Τμήματα Α 
έως Η, αναφέρονται ως χρονικό διάστημα της σύμβασης «διακόσιες πενήντα (250) εργάσιμες ημέρες». 
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιόν από τους δυο αριθμούς εργασίμων ημερών για τα Τμήματα Α έως Η 
πρέπει να λάβουμε υπόψη για την κατάρτιση των σχετικών Οικονομικών Προσφορών. 
 
Απάντηση: Στις σελίδες 57 και 59 Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης, για 
τα Τμήματα Α έως Η, αναφέρονται εκ παραδρομής, ως χρονικό διάστημα της σύμβασης «διακόσιες 
πενήντα (250) εργάσιμες ημέρες», αντί του ορθού: διακόσιες είκοσι οκτώ (228) εργάσιμες ημέρες. 
Συνεπώς, το Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης, για τα Τμήματα Α έως 
Η, είναι διακόσιες είκοσι οκτώ (228) εργάσιμες ημέρες. Ορθή επανάληψη του Υποδείγματος  αναρτήθηκε 
στις 10/12/2018, στον διαγωνισμό με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 67093,1. 
 
Ερώτημα:  Στη σελίδα 22  άρθρο 2.2.5 παρ.3 της διακήρυξης σχετικά την οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων, αναφέρεται ότι απαιτείται «Να διαθέτουν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι επαγγελματικών κινδύνων από το οποίο να προκύπτει 
ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες (για όλη την περίοδο ασφάλισης) με 
ποσό ασφάλισης αξίας διπλάσιας του συμβατικού τιμήματος και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο 
διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί».  
Το υπάρχον ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης της εταιρείας μας είναι ετησίως ανανεούμενο με 

επέτειο ανανέωσης την 29/09/2019 (ενώ η λήξη της σύμβασης θα είναι 31/12/2019). Παρακαλώ 

επιβεβαιώστε ότι θα δεχθείτε ως Αποδεικτικό μέσο αντίγραφο του υπάρχοντος συμβολαίου και υπεύθυνη 

δήλωση περί ετήσιας ανανέωσης του πριν την 29/09/2019. 

Απάντηση:  Στις περιπτώσεις όπου το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο οικονομικού φορέα πληροί τις 

προδιαγραφές του άρθρου 2.2.5 παρ.3 και του άρθρου 2.2.9.2 παρ.Β.3 εδάφιο ε) της διακήρυξης, αλλά 

έχει χρόνο λήξης προγενέστερο του χρόνου λήξης της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο οικονομικός φορέας 



δύναται να καταθέσει ως αποδεικτικό μέσο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με χρόνο λήξης προγενέστερο του 

χρόνου λήξης της σύμβασης που θα υπογραφεί μαζί με υπεύθυνη δήλωση περί  ανανέωσης του 

συμβολαίου πριν την λήξη του και για χρονικό διάστημα που θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο το χρονικό 

διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της σύμβασης. 
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