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Διευκρινιστικές απαντήσεις και τροποποίηση γενικών όρων του ανοικτού διαγωνισμού της ΟΛΘ ΑΕ  
TED 020/2019 για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης σε εφαρμογή του κώδικα ISPS των 
εγκαταστάσεων (λιμενικών και μη) της ΟΛΘ ΑΕ.   
 
 
1. Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων παρατίθενται οι ακόλουθες διευκρινήσεις: 

-  Ο κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει σε Κοινοπραξίες, Συμπράξεις ή Ενώσεις οικονομικών 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά στο Διαγωνισμό, υποβάλλει την υπό στοιχείο (δ) του 
άρθρου 3 της Διακήρυξης Υπεύθυνη Δήλωση, αρκεί όμως ένας εξ αυτών ή και τρίτος οικονομικός 
φορέας, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης έγγραφης δέσμευσης των φορέων για στήριξη στις 
ικανότητες του τρίτου οικονομικού φορέα, να διαθέτει Πιστοποιητικό ΑΟΑ.  

-  Αναφορικά με τα κριτήρια κατακύρωσης του άρθρου 13 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα 
αναφορικά με το Μέσο Όρο Κύκλων Εργασιών σε μεγάλα έργα (ΣΑ2), διευκρινίζεται ότι για τη 
βαθμολόγηση απαιτούνται συμβόλαια, τα οποία πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια παροχής  
υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας αξίας άνω των 750.000 ευρώ ανά συμβόλαιο που έχουν 
παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία (1/1/2016 μέχρι 31/12/2018), όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 1 του Ν. 3707/08 εξαιρουμένων υπηρεσιών παραγράφων β), γ), στ), ζ). 

-  Όπως προκύπτει σαφώς από τη Διακήρυξη (Β΄ΜΕΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) ο Ανάδοχος (και όχι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος) θα στελεχώσει τη θέση Αναπληρωτή Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΑΥΑΛΕ). Στη Διακήρυξη ορίζεται ρητά ότι η αποδοχή του ΑΥΑΛΕ 
πραγματοποιείται μόνο μετά από συμφωνία και έγκριση της ΟΛΘ ΑΕ, επομένως μετά την επιλογή 
του Αναδόχου. 
Συνεπώς, ο υποψήφιος Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εάν και εφόσον γίνει 
Ανάδοχος να στελεχώσει τη θέση ΑΥΑΛΕ, ο οποίος θα διαθέτει όσα απαιτούνται από τη 
Νομοθεσία. 

- Το Πιστοποιητικό screener και η Βεβαίωση- Δελτίο ισχύος του Πιστοποιητικού screener, 
εκδοθέντα από αρμόδια Κρατική Αρχή, του προσωπικού που θα απασχολείται με το χειρισμό 
των μηχανημάτων ελέγχου αποσκευών, χειραποσκευών και επιβατών (Μαγνητικής Πύλης 
Ανίχνευσης Μεταλλικών Αντικειμένων και ανιχνευτών μετάλλων χειρός (Hand Held Metal 
Detector), πρέπει να περιλαμβάνονται αμφότερα στις προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων. 

- Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού του Διαγωνιζόμενου 
μπορούν να κατατεθούν στην Αγγλική γλώσσα. 

- Στο άρθρο 13 της Διακήρυξης, στην παράγραφο για την Παρεχόμενη Ποιότητα Υπηρεσιών (ΣΑ5) 
διευκρινίζεται ότι Διαγωνιζόμενοι που δεν διαθέταν, κατά την ημερομηνία διακήρυξης, κάποιο 
από τα  ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012 λαμβάνουν 0 
βαθμούς. Για να λάβουν τους 100  βαθμούς θα πρέπει να διέθεταν, κατά την ημερομηνία 
διακήρυξης, το σύνολο των πιο πάνω ISO. 
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- Στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς τα κελιά στις στήλες «Ωριαίο κόστος» και «Ετήσιο 
συνολικό κόστος»  θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα, παρότι στο υπόδειγμα δεν έχουν γκρι 
χρώμα. 

2. . To άρθρο 2.2 της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής: 
2.2  Οικονομική & Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
 να έχουν μέσο ειδικό κύκλο εργασιών τα τελευταία 3 έτη (2016-2018) 5.000.000 ευρώ 

τουλάχιστον.  
 να διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια Ασφαλιστικής Εταιρίας Α΄ τάξης για την κάλυψη: 

α)  της Γενικής Αστικής Ευθύνης με κάλυψη από έκνομες ενέργειες όπως αυτές ορίζονται με τον 
ΕΚ 725/2004 με ελάχιστο ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ανώτατο ετήσιο όριο 
2.500.000 & 5.000.000 αντίστοιχα 

β)  της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης με ελάχιστο ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός 
και ανώτατο ετήσιο όριο 1.000.000 & 1.000.000 αντίστοιχα και 

γ)  της Επαγγελματικής Αστική Ευθύνη με ελάχιστο ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και 
ανώτατο ετήσιο όριο 3.000.000 & 6.000.000 αντίστοιχα    
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