ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έχει υπογραφεί
ψηφιακά από τον/την:
ELENI CHRONI
2021-03-12
13:43:51+02:00

ΥΨη∆ 12/03/2021
Α. Π.: 7250 ΕΞ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΔΙOIΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
T.K. 101 63, Καλλιθέα Αττικής
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
 210 90 98 458
E-mail: m.bourdanioti@mindigital.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί αιτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021
Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ: 21PROC008230071 και αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ 2021/S 045 111965)
Επί αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και αφορούν όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ
2021/02.03.2021 Διακήρυξη του επαναληπτικού, διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού για τη «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης (CPV 79713000-5), για την κάλυψη των
αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (κτήριο Β1 και κτήριο Β2) της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εφτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων
εννιακοσίων εξήντα ευρώ (786.960,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών, και με δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών
(243.239,99€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής», παρέχονται οι
ακόλουθες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.1.3 της ως άνω
διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι οι όροι που περιλαμβάνονται στο παρόν τεύχος διευκρινίσεων έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ 2021/02.03.2021 Διακήρυξη.

EΡΩΤΗΜΑ 1: Επί της παραγράφου 2.2.5 «Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια» της
υπ’ αριθμ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021 Διακήρυξης, ποια είναι τα τελευταία τρία (3)
διαχειριστικά έτη και επί του σημείου ΙΙΙ της ίδιας παραγράφου ερωτάται εάν για την
απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας απαιτείται, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
η σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι διαθέτει
την απαιτούμενη πιστοληπτική ικανότητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:
Διευκρινίζεται ότι τα τρία (3) τελευταία διαχειριστικά έτη για την απόδειξη της πλήρωσης του
κριτηρίου ποιοτικής επιλογής της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παρ.
2.2.5 της Διακήρυξης, είναι τα έτη 2018, 2019 και 2020.
Σύμφωνα με τους κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής της παρ. 2.2.9 της διακήρυξης, κατά
το στάδιο υποβολής των προσφορών, εφαρμόζεται η προκαταρκτική απόδειξη αφενός ότι
δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3 και αφετέρου της πλήρωσης των
κριτηρίων επιλογής των παρ. 2.2.4 έως 2.2.7, δια τής υποβολής του συμπληρωμένου
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
2.2.9.1 της Διακήρυξης.
Πιο συγκεκριμένα, η προκαταρκτική απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της
απαιτούμενης πιστοληπτικής ικανότητας, κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών γίνεται
συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) στο
Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής», Β: «Οικονομική Χρηματοοικονομική Επάρκεια», «Άλλες
οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». Η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης της
τράπεζας, γίνεται, μετά την αξιολόγηση των προσφορών από τον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση («προσωρινός ανάδοχος»), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3.2 της Διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Επί της παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της υπ’
αριθμ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021 Διακήρυξης, ποια είναι τα τελευταία τρία (3) τελευταία έτη
και ποια είναι η απαιτούμενη αξία των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης που θα
πρέπει να έχουν εκτελεστεί προσηκόντως κατά την ως άνω χρονική περίοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:
Διευκρινίζεται ότι τα τρία (3) τελευταία έτη για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου
επιλογής της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης, είναι τα
έτη 2018, 2019 και 2020.
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6 α) της διακήρυξης, η αξία των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
φύλαξης που απαιτείται να έχουν εκτελεστεί προσηκόντως από τους υποψήφιους
οικονομικούς φορείς θα πρέπει να είναι για κάθε έτος (δηλαδή για το 2018, για το 2019, για
το 2020), τουλάχιστον ίση με το εκατό επί τοις εκατό (100%) του ετήσιου προϋπολογισμού,
χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία συμμετέχουν.
Παράδειγμα: Υποψήφιος οικονομικός φορέας μετέχει για το Τμήμα 1 της σύμβασης
(κτήριο Β1). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Τμήματος 1, σύμφωνα με την διακήρυξη,
ανέρχεται στο ποσό των 244.322,58€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην
περίπτωση αυτή ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει εκτελέσει
προσηκόντως συμβάσεις παροχή υπηρεσιών φύλαξης αξίας: 244.322,58€ για το έτος 2018,
244.322,58€ για το έτος 2019 και 244.322,58€ για το έτος 2020.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Επί των άρθρων 1.3. «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της σύμβασης» και 6.2. «Διάρκεια σύμβασης» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ
2021 /02.03.2021 Διακήρυξης, ερωτάται αν η διάρκεια της σύμβασης για το Τμήμα 1 είναι
δύο (2) έτη, αρχόμενη από 01.10.2021 και με δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο συνίσταται σε
δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για έξι (6) επιπλέον μήνες, με αντίστοιχη αύξηση του
οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τη προϋπολογισθείσα δαπάνη της ως άνω
Διακήρυξης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 6.2. παράγραφο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ
2021/02.03.2021 Διακήρυξης, η διάρκεια της Σύμβασης για το Τμήμα 1 είναι δύο (2) έτη,
αρχόμενη από το 4ο τρίμηνο του 2021 (ήτοι από 1-10-2021) και με δικαίωμα προαίρεσης, το
οποίο συνίσταται σε δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για έξι (6) επιπλέον μήνες (ήτοι
μέχρι 31-03-2024), με αντίστοιχη αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με την
προϋπολογισθείσα δαπάνη που περιγράφεται στους πίνακες της υπ’ αριθμ. 1.2 παραγράφου
της ως άνω Διακήρυξης, όπου απεικονίζεται η ανάλυση του εκτιμώμενου Προϋπολογισμού
για κάθε τμήμα της Σύμβασης (σελ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ 2021/02.03.2021
Διακήρυξης).
Σε ότι αφορά το Τμήμα 2 επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω
διακήρυξη, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής
της και με δικαίωμα προαίρεσης το οποίο συνίσταται σε δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης για άλλο ένα (1) έτος, σύμφωνα με την προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως αυτή
αναλύεται για κάθε τμήμα της σύμβασης σελ. 10 και 11 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ
2021/02.03.2021 Διακήρυξης).

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: : Επί του άρθρου 5.1.2. «Τρόπος πληρωμής» της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5976 ΕΞ
2021/02.03.2021 Διακήρυξης, ερωτάται αν στο σύνολο των υπέρ τρίτων κρατήσεων που
βαρύνουν τον Ανάδοχο συμπεριλαμβάνεται και η κράτηση υπέρ Δημοσίου του αριθ. 36 παρ.
6 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:
Διευκρινίζεται ότι η κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου της παρ. 6 του αρ. 36 του Ν.
4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, δεν εφαρμόζεται μέχρι
και σήμερα καθώς εκκρεμεί η έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών του εδ. γ’ της παρ. 6 του αρ. 36 του Ν. 4412/2016,
για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία της εν λόγω
κράτησης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Ερωτάται εάν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα συμπληρωθεί από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς η συνολική προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. για τα
δύο (2) έτη ή η συνολική προσφερόμενη τιμή προ Φ.Π.Α. για τα δύο (2) έτη
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:
Σύμφωνα με την παρ. 1.3 της υπ’ αριθμ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021 Διακήρυξης στην οποία
γίνεται περιγραφή, μεταξύ άλλων, του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για κάθε
τμήμα αυτής, η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη του Τμήματος 1, χωρίς ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των
605.806,44€, ενώ για το Τμήμα 2, η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των
225.000,00€. Το ποσό αυτό αναλύεται διεξοδικά για κάθε ένα τμήμα της σύμβασης στην ως
άνω παράγραφο της διακήρυξης.
Κατόπιν τούτου διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2.4.4. της υπ’ αριθμ. 5976 ΕΞ 2021
02.03.2021 Διακήρυξης, η οικονομική προσφορά του κάθε υποψήφιου οικονομικού φορέα
συντάσσεται συμπληρώνοντας στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα που παράγει το σύστημα
ΕΣΗΔΗΣ τη συνολική προσφερόμενη τιμή, προς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου και του
δικαιώματος προαίρεσης.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι δεδομένου ότι στην προαναφερόμενη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
που παράγει το σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελλο
“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει
στο Παράρτημα III «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της υπ’ αριθ. 5976 ΕΞ 2021
02.03.2021 διακήρυξης) σε μορφή pdf.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Επί της παρ. Β.3 της υπ’ αριθμ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021 Διακήρυξης ερωτάται
εάν το αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης ύψους τουλάχιστον
1.500.000,00€ (για όλη την περίοδο ασφάλισης) πρέπει να καλύπτει τόσο την αστική όσο και
την επαγγελματική ευθύνη έναντι επαγγελματικών κινδύνων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6:
Σύμφωνα με την παρ. 2.2.5 της υπ’ αριθμ. 5976 ΕΞ 2021 02.03.2021 Διακήρυξης οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών
κινδύνων για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες αξίας τουλάχιστον 500.000,00€, ανά
γεγονός. Για την απόδειξη πλήρωσης του κριτηρίου αυτού απαιτείται, σύμφωνα με την παρ.
Β.3 της διακήρυξης, η προσκόμιση αντίγραφου ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης
ύψους τουλάχιστον 1.500.000,00€ (για όλη την περίοδο ασφάλισης) από το οποίο να
προκύπτει ότι καλύπτονται ασφαλιστικά για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες για ποσό

τουλάχιστον 500.000,00€, ανά γεγονός. Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
προβλέπεται απαλλαγή πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θα καλύψει μέχρι το ποσό
της απαλλαγής τις όποιες υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προκύψουν. Ως εκ τούτου το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει τόσο αστική όσο και την επαγγελματική
ευθύνη έναντι επαγγελματικών κινδύνων.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης
και Υποστήριξης Χρηστών
Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού, Υποδομών και Διοικητικής Μέριμνας

