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Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2017.
Αριθ. Πρωτ.: 8931

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό, για την
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ
«Χιονοδρομικό
Κέντρο
Βόρα»
–
Προκήρυξη
υπ’
αριθ.
8769/13.11.2017.
Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν, με το υπ΄αριθμ.
11739/20.11.2017 έγγραφο, στην ΕΤΑΔ ΑΕ από ενδιαφερόμενο σχετικά με τον
υπ΄αριθμ. 8769/13.11.2017 Τακτικό Διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών
Φύλαξης του Υποκαταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ «Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα»
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Ερωτήματα: Α.: ΤΕΥΔ μέρος ΙΙΙ «Λόγοι Αποκλεισμού», περίπτωση Β
«Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης», ερώτηση 1) «Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος;
Για την ορθότητα της συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ, ο οικονομικός φορέας
στην περίπτωση που έχει ρυθμίσει κάποια οφειλή του προς ασφαλιστικό φορέα
σε δόσεις, τις οποίες καταβάλει εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα σήμερα να μην
οφείλει στον ασφαλιστικό φορέα ούτε ποσά από ληξιπρόθεσμες δόσεις, αλλά
ούτε και από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του, δεδομένου
ότι η υπαγωγή σε ρύθμιση, αλλά και η τήρησή της προκύπτουν από την
ασφαλιστική ενημερότητα, οφείλει να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση του
ΤΕΥΔ θετικά δηλαδή «ναι» ή οφείλει να απαντήσει αρνητικά δηλαδή «όχι» και
να συμπληρώσει τα πεδία α-δ, που ακολουθούν και αφορούν στην περίπτωση
της αρνητικής απάντησης;
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Β.: ΤΕΥΔ μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής», περίπτωση Γ «Τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα», παράγραφος 6) «Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από…κλπ».
Σε ποιους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων αναφέρεται
στο ΤΕΥΔ; Απαιτούνται κάποιοι τίτλοι σπουδών από την Διακήρυξη;.
Απάντηση: Α. Εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει ρυθμίσει κάποια
οφειλή του προς ασφαλιστικό φορέα σε δόσεις, τις οποίες καταβάλει
εμπρόθεσμα, με αποτέλεσμα σήμερα να μην οφείλει στον ασφαλιστικό φορέα
ούτε ποσά από ληξιπρόθεσμες δόσεις, αλλά ούτε και από τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του, δεδομένου ότι η υπαγωγή σε
ρύθμιση, αλλά και η τήρησή της προκύπτουν από την ασφαλιστική
ενημερότητα, την οποία και θα προσκομίσει εν συνεχεία, οφείλει να απαντήσει
στην παραπάνω ερώτηση του ΤΕΥΔ θετικά δηλαδή «ναι».
Β. Αναφορικά με το υπόδειγμα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν μόνο στα
ερωτήματα που ζητούνται - καθορίζονται στο κύριο σώμα της διακήρυξης και
συγκεκριμένα στα άρθρα 17 και 18 της υπ΄αριθμ. 8769/13.11.2017
διακήρυξης. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στο ΤΕΥΔ τα πεδία συμπληρώνονται
«Μόνο εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη»
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