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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόµενο  
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις επί της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο: «Προµήθεια 

υπηρεσιών φύλαξης των κεντρικών γραφείων της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ για ένα (1) έτος». Κωδικός αναφοράς 5590. 

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 49644/ID71467/17.11.2017 έγγραφο υποβολής ερωτήσεων 
 

 

Ερώτηση 1: 

Αρχικά, στην οικονοµική προσφορά και συγκεκριµένα στο πρόσθετο κόστος θα προσµετρηθούν 
µόνο οι φόροι των νόµιµων κρατήσεων της Ενιαίας ανεξάρτητης αρχής (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) που 
αναγράφονται στο Άρθρο 9 της διακήρυξης παρ. 9.1.; ή θα πρέπει να υπολογισθούν και οι 
κρατήσεις 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 

Απάντηση 1: 

Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα 
στο αντίστοιχο Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης ή κάποιο παρόµοιο. Στον υπολογισµό του πρόσθετου 
κόστους (Αναλώσιµα –∆ιοικητικό κόστος - ∆ιάφοροι φόροι - Κρατήσεις), θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν και όλες οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, είτε αυτές αναφέρονται ρητώς στο 
άρθρο 9.1 της ∆ιακήρυξης, είτε όχι. 

Ερώτηση 2: 

Κατά δεύτερο, η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µπορεί να κατατεθεί υπό µορφή γραµµατίου 
δηλαδή εγγυητικής επιστολής συµµετοχής του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Τ.Π. & ∆.), ή 
πρέπει απαραίτητα να είναι υπό µορφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας; 

Απάντηση 2: 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής στο διαγωνισµό, εκδοθείσες από το Ταµείο Παρακαταθηκών 
& ∆ανείων, γίνονται δεκτές στον διαγωνισµό. 

Ερώτηση 3: 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συµµετοχής και συγκεκριµένα, οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα 
υπογραφούν από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας κθώς και η άδεια λειτουργίας της 
επιχείρησης θα πρέπει να είναι επικυρωµένες; 

Απάντηση 3: 

Ως ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στον ανωτέρω διαγωνισµό, κατατίθενται υποχρεωτικά τα 
αναγραφόµενα στο άρθρο 13.1 της ∆ιακήρυξης, ήτοι: 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση (όχι απαραίτητα επικυρωµένη), η οποία εφόσον υπογράφεται από τον 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας, θα συνοδεύεται και από  έγγραφο της διαγωνιζόµενης εταιρείας 
περί ορισµού του ως νόµιµου εκπροσώπου. 

� Εγγυητική Συµµετοχής ύψους 900 ευρώ. 

� Πρόσθετες δηλώσεις σε περίπτωση ένωσης εταιρειών. 
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Θεωρηµένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, θα κατατεθεί µόνο από τον 
προσωρινό Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 2.5 & 13.1 της ∆ιακήρυξης. 

Ερώτηση 4: 

Τέλος, µπορούν να δοθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά και νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρίας 
τα οποία βεβαιώνουν την δραστηριότητά της στην ιδιωτική ασφάλεια; Εάν µπορούν να 
προστεθούν, θα τα τοποθετήσουµε στα δικαιολογητικά συµµετοχής ή σε ξεχωριστό τρίτο φάκελο; 

Απάντηση 4: 

Οτιδήποτε έγγραφο κατατεθεί πέραν των όσων αναφέρονται στο κείµενο της ∆ιακήρυξης, δεν 
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση από την Επιτροπή Προµήθειας. 

 

 

 

 

            Γεωργία Κύργιου 
        Πρόεδρος Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
                   Κωδ. Αναφοράς 5590 


