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Θέμα: Διευκρίνηση επί του ερωτήματος της εταιρείας “SAMURAI  SECURITY” σχετικά με την  αριθμ.πρωτ.477178/11051/10-

11-2017 με  ΑΔΑΜ:17PROC002226855  διακήρυξης που αφορά τον ανοικτό  ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  «Παροχή στατικής

φύλαξης του  νέου κτηρίου της Π.Κ.Μ. Επί της οδού   26ης  Οκτωβρίου για το έτος 2018».

Σχετικά  με το από 15-11-2017 1ο διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρεία “ SAMURAI SECURITY” που

έχει ως εξής:

1. Η εταιρία μας Samurai Security Hellas MIKE YEΠΥΑ έχει κλείσει ένα χρόνο λειτουργίας στην Ελλάδα. Η μαμά

εταιρία είναι η  Samurai Security GMBH & Co με έδρα τη Γερμανία και χρόνο λειτουργίας από  το 1997. Και οι δύο

εταιρείες έχουν τον ίδιο πρόεδρο  και διαχειριστή και υπάρχει μεταξύ τους «Πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών

συνεργαζόμενων εταιριών». Μπορούμε λοιπόν να στηριχθούμε στην εμπειρία  και στην χρηματοοικονομική επάρ-

κεια της εταιρίας μας στη Γερμανία?  ώστε   να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό σας; Πχ ο κατάλογος συμβάσεων

μπορεί να είναι από την εταιρία μας στη Γερμανία , με νόμιμη  μετάφραση;  Το πιστοποιητικό ISO; Μήπως η

απάντηση βρίσκεται στο ΤΕΥΔ στο τμήμα Γ Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων?

Και εάν στηριχθούμε στην ικανότητα (και τεχνική και οικονομική) της εταιρίας μας στη Γερμανία θα πρέπει να κατα-

θέσουμε δύο ΤΕΥΔ; H ψηφιακή υπογραφή θα είναι η ίδια; (διαθέτουμε ψηφιακή υπογραφή για την ελληνική εται -

ρία) όμως ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος και στις δύο εταιρίες είναι ο ίδιος.

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής στο 1ο ερώτημα:

Σε  περίπτωση  που  ένας  Οικονομικός  Φορέας  θέλει  να  στηριχθεί  σε  τρίτο  φορέα  τότε  σύμφωνα  με  την

αριθμ.5797/25.11.2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15/Απόφαση 161/2016 της Ε.Α.Α.Δ.Υ.ΣΥ στο παράρτημα “ΟΔΗΓΙΕΣ”

και συγκεκριμένα στο παράρτημα Β 3 αναφέρονται τα εξής:

Β.3)  Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων 

οικονομικών φορέων οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα

λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β

του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Ιδιαίτερα  θα

πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V,

εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,ομοίως για

καθένα από αυτούς (περίπτωση χρηματοοικονομικής και τεχνικής επάρκειας, πρότυπα διασφάλισης ποιότητας).

Σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή σας ενημερώνουμε ότι  κάθε ξεχωριστό Τ.Ε.Υ.Δ πρέπει   να είναι   ψηφιακά

υπογεγραμμένα, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.4412/2016, της ανωτέρω οδηγίας 15 και  το

άρθρο 12 .2 και 12.4 της εν λόγω διακήρυξης.



Σχετικά  με το από 15-11-2017 2ο διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρεία “SAMURAI SECURITY” που

έχει ως εξής:

2. Αναφέρετε  στην  προκήρυξη «Ο οικονομικός  φορέας  απαιτείται  να  μην είναι  καταχωρημένος  στο  «Μητρώο

Παραβατών  Εταιρειών  Παροχής  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  ή/και  Φύλαξης»,  που  τηρείται  στη  Διεύθυνση

Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας.  Για  το  χρονικό  διάστημα  που  δεν

καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», οι εταιρείες

παροχής υπηρεσιών φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας

ενώπιον  συμβολαιογράφου,  περί  μη επιβολής  σε  βάρος τους πράξης  επιβολής προστίμου για  παραβιάσεις  της

εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010,

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ88/Α΄/2013), άρθρο 22 και ισχύει.»

Σε επικοινωνία που είχαμε με την κεντρική υπηρεσία του ΣΕΠΕ, μας ανέφεραν ότι εσείς αυτοβούλως ζητάτε αυτή

τη βεβαίωση και όχι ο εκάστοτε συμμετέχων στο διαγωνισμό (σας επισυνάπτουμε επιστολή με ΑΔΑ 7ΞΧΘ465Θ1Ω-

Ζ2Ξ ).

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής στο 2ο ερώτημα :

 Σύμφωνα με Ν.3863/2010 άρθρο 68,όπως τροποποιήθηκε με τον  4414/2013  στο άρθρο 2 β) αναφέρονται τα

εξής: “Υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής είναι αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολή των προσφορών,

να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος  Επιθεώρησης

Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που

έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην Αναθέτουσα

Αρχή μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.”

Η  ανωτέρω  ένορκη  βεβαίωση  προσκομίζεται  μόνο  από  τον  μειοδότη  στο  στάδιο  των  “Δικαιολογητικών

κατακύρωσης – αποδεικτικά μέσα” για το εν λόγω χρονικό διάστημα, δηλαδή  από την υποβολή της προσφοράς

έως την τελική κατακύρωση.

Σχετικά  με το από 15-11-2017 3ο διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρεία “ SAMURAI SECURITY” που

έχει ως εξής:

 3.Αναφέρετε «Το προσωπικό ασφαλείας και   το διοικητικό προσωπικό της αναδόχου εταιρείας απαιτείται να κα-

τέχει υποχρεωτικά ισχύουσα άδεια εργασίας (Α’ και Β’ κατηγορίας ανά περίπτωση), η οποία εκδίδεται από την Αστυ-

νομική Διεύθυνση του Νομού ή την Διεύθυνση Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του, σύμφωνα με το Ν.2518/1997

(ΦΕΚ 164/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/08.10.2008) «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτι-

κών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών». Το διοικητικό προσωπικό της

εταιρείας γιατί να έχει άδεια εργασίας Α και Β κατηγορίας? Μήπως εννοείται το άτομο που θα είναι επόπτης και όχι

οι γραμματείς;

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής στο 3ο ερώτημα :
Η Αναφορά, σχετικά  με την  ισχύουσα άδεια εργασίας (Α’ και Β’ κατηγορίας ανά περίπτωση)  στο διοικητικό 
προσωπικό, αφορά τους επόπτες. 

            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
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