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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ»

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Με το παρόν ανακοινώνουμε τις ακόλουθες διορθώσεις λαθών εκ παραδρομής που υπάρχουν στο
κείμενο του τεύχους Διακήρυξης δημοσίου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με αρ. 9271/16-122020 και α/α συστήματος 104071 για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς κατά την ετοιμασία των προσφορών τους:
Α) Στο άρθρο 2.2.6. Δ) η απαίτηση για «μόνιμη» απασχόληση είναι λάθος εκ παραδρομής,
διαγράφεται η λέξη «μόνιμη» και η συγκεκριμένη απαίτηση διαμορφώνεται ως εξής: «…Δ)
Απαιτείται, επιπλέον, ο οικονομικός φορέας να διαθέτει στο προσωπικό του κατ’ ελάχιστον 8
φύλακες με πλήρη απασχόληση, με τη σχετική άδεια εργασίας προσωπικού φύλαξης σε ισχύ, την
τελευταία τριετία, ήτοι 2017, 2018, 2019 σύν το τρέχον έτος (2020) ή για όσο χρόνο
δραστηριοποιούνται στην αγορά εφόσον ο χρόνος αυτός είναι μικρότερος. Η απαίτηση πρέπει να
πληρούται για κάθε ένα έτος και όχι σωρευτικά.»
Η συγκεκριμένη διευκρίνιση ισχύει για την ως άνω απαίτηση για όλο το τεύχος της ως άνω
Διακήρυξης και όπου αναφέρεται η λέξη «μόνιμη» και αφορά την ως άνω απαίτηση, αυτή
διαγράφεται και αντίστοιχα η απαίτηση διαμορφώνεται ως άνω.

Β) Στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
στο ΜΕΡΟΣ Α’-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ παρ. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο σημείο «Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου» στη σελ.46
της διακήρυξης, όπου αναφέρεται « xxvi. Οι οικονομικοί φορείς θα διαθέτουν ασφαλιστήριο
συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης έναντι επαγγελματικών κινδύνων με ποσό ασφάλισης
αθροιστικού ορίου τουλάχιστον 3.000.000,00 € (τρία εκατομμύρια ευρώ) με όριο ανά ζημία τα
2.000.000,00 € (δύο εκατομμύρια ευρώ) και με την υποχρέωση να το διατηρούν σε ισχύ για χρονικό
διάστημα

αντίστοιχο

με

το χρόνο διάρκειας της

σύμβασης που θα

υπογραφεί......»

αντικαθίσταται ως εξής «xxvi. Οι οικονομικοί φορείς θα διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο
επαγγελματικής αστικής ευθύνης έναντι επαγγελματικών κινδύνων με ποσό ασφάλισης
αθροιστικού ορίου τουλάχιστον 1.000.000,00 € (ενός εκατομμυρίου ευρώ) € με όριο ανά ζημία τις
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500.000,00 € (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) και με την υποχρέωση να το διατηρούν σε ισχύ
για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί. ......»
Η παρούσα απόφαση έχει αναρτηθεί στο site της ΔΑΕΜ Α.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
O Διευθύνων Σύμβουλος
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