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ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

& ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ      

Ταχ. Δ/νση:  ΕΚΤΟ ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ 57001 

Πληροφορίες: Αθανάσιος Κοντονικολάου 

Τηλέφωνο:  2310483036   

FAX. :   2310483020    

Ηλ. Ταχυδρομείο: info@noesis.edu.gr 

 

Θεσσαλονίκη, 10.03.2020 

Αρ. πρωτ.Δ860/2020 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο 

 

Θέμα: ΔΙΟΡΘΩΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20PROC006357747 2020-02-27 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ  

ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΉΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» – «ΝΟΗΣΙΣ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ    

 

 1. Σας ενημερώνουμε ότι η Δήλωση Συμμόρφωσης με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 68 Ν. 3863/2010 (βλ. σελίδα 10, παράγραφος 5, στοιχείο β΄ της εν θέματι 

Διακήρυξης) εκ παραδρομής περιλήφθηκε ως στοιχείο του Φακέλου «Τεχνικής 

Προσφοράς» αντί του ορθού Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς».  

 Συνεπώς, παρακαλούμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι να 

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού την ως άνω Δήλωση Συμμόρφωσης με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 68 Ν. 3863/2010 ως χωριστό Έγγραφο του Φακέλου της 

Οικονομικής Προσφοράς τους. 

 Επισημαίνεται ότι συμφώνως με τον Νόμο (άρθρο 68 παρ. 1 Ν. 3863/2010, 

όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει) οι Υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει 

υποχρεωτικά να αναφέρουν στην ως άνω Δήλωση τα εξής στοιχεία: αα) Τον αριθμό 

των εργαζομένων που θα απασχοληθούν, ββ) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,  γγ) 

Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εν λόγω 

εργαζόμενοι. Σε καταφατική περίπτωση, να επισυνάπτουν στη Δήλωση αντίγραφό 
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της,  δδ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως 

νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων, εε) Το ύψος των ασφαλιστικών 

εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά,  στστ) Τα τετραγωνικά μέτρα 

καθαρισμού ανά άτομο, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της Διακήρυξης και 

των Παραρτημάτων της και ζ) Το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των 

υπηρεσιών, των αναλώσιμων, του εργολαβικού κέρδους και των νόμιμων υπέρ 

Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 2. Αναφορικά με τα απαιτούμενα από την Διακήρυξη (βλ. σελίδα 20, 

παράγραφος 18.4 αυτής) πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας διευκρινίζεται 

κατόπιν σχετικού ερωτήματος ότι βάσει της Διακήρυξης και συμφώνως με τον Ν. 

4412/2016, ως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει, όλοι οι Υποψήφιοι Οικονομικοί 

Φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν τα ως άνω πιστοποιητικά κατά τον χρόνο 

υποβολής της Προσφοράς τους και καθόλη την διάρκεια διενέργειας του 

Διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης (σε περίπτωση κατακύρωσης).  

 Επισημαίνεται ότι κατά τον χρόνο υποβολής/κατάθεσης της Προσφοράς τους 

οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώνουν πως κατέχουν τα ως άνω 

Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας συμπληρώνοντας και υπογράφοντας νομίμως 

το ΤΕΥΔ (βλ. Παράρτημα Ε΄ της Διακήρυξης, Υπόδειγμα ΤΕΥΔ, σελίδα 21 σχετικά με τα 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας), το οποίο αποτελεί υποχρεωτικό έγγραφο των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ενώ παράλληλα οφείλουν να είναι σε 

θέση να προσκομίσουν τα Πιστοποιητικά αυτά όποτε τους ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή 

Αθανάσιος Κοντονικολάου 
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