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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της αριθ. 7539/03-11-2015 Διακήρυξης Ανοικτού ηλεκτρονικού
διεθνή διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη
«αναδόχου» για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, των χώρων του κεντρικού
κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.

Σε απάντηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων ερωτημάτων προς την Υπηρεσία
μας, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
1. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν προσφορά και για τα δύο υποέργα δεν
υποχρεούνται να υποβάλλουν δύο (2) ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές. Στην
περίπτωση όμως που ένας υποψήφιος προκριθεί για το ένα από τα δύο υποέργα και
έχει υποβάλει ενιαία εγγυητική επιστολή, διευκρινίζεται ότι

το ποσό αυτής που

αναλογεί στο υποέργο για το οποίο δεν προκρίθηκε δεν θα μπορεί να αποδεσμευτεί
και να του επιστραφεί. Επομένως, για λειτουργικούς λόγους οι υποψήφιοι μπορούν
να υποβάλλουν ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές για το κάθε υποέργο.
Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν προσφορά και για τα δύο υποέργα
δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εις διπλούν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
2. Η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να ταυτίζεται
με την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
3. Όπου ζητούνται ισολογισμοί, προσκομίζονται αντίγραφα ισολογισμού
υπογεγραμμένα από τους λογιστές και τους διαχειριστές των εταιριών. Εάν είναι
δημοσιευμένα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προσκομίζονται τα ΦΕΚ.
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4. Για την τεκμηρίωση του αριθμού του προσωπικού και της εμπειρίας του
(τουλάχιστον 1 έτους) γίνονται δεκτά οποιαδήποτε στοιχεία και δικαιολογητικά
(πίνακες του Σ.ΕΠ.Ε., Α.Π.Δ., Μισθοδοσίες, κλπ.). τα ανωτέρω στοιχεία δεν
απαιτείται να καλύπτουν συγκεκριμένη χρονική περίοδο αλλά να αποδεικνύουν την
προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους.
5. Η Ένορκη Βεβαίωση περί μη επιβολής σε βάρος του διαγωνιζόμενου πράξης
επιβολής προστίμου για παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας μπορεί να φέρει ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
6. Στις σελίδες 72 και 73 της διακήρυξης αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων.
Απαιτείται να υπάρχουν δύο (2) καθαρίστριες στο χώρο για το σύνολο των βαρδιών
από 6.30-21.30, για τις ανάγκες των ορόφων και χώρων όπου πραγματοποιούνται τα
εκπαιδευτικά προγράμματα και δεν θα υπερβαίνουν τις 8 ώρες εργασίας ανά άτομο. Η
σύνταξη της προσφοράς όμως πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τις βάρδιες και τα
άτομα που προδιαγράφονται στους πίνακες στη σελίδα 73, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί.
7. Στο κεφάλαιο Γ.2.9 αναφέρεται τι περιλαμβάνει η τιμή προσφοράς ως εξής:
«…Η τιμή που προφέρεται είναι η τιμή ανά μήνα, που θα περιλαμβάνει το κόστος
παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κεντρικού κτιρίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α και
του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), με όλες τις
κρατήσεις υπέρ τρίτων, χωρίς Φ.Π.Α. Θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το ποσοστό
Φ.Π.Α…». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι από το νόμο οι κρατήσεις
υπέρ τρίτων.
8. Τα πρακτικά των εταιριών πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα από το
βιβλίο πρακτικών της εταιρίας που εκδίδονται νομίμως από τα εξουσιοδοτημένα από
το καταστατικό όργανα. Είναι απλά δικαιολογητικά συμμετοχής (που υποβάλλονται
ψηφιοποιημένα, όπως ορίζει η προκήρυξη) και δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι
αποφάσεις αυτές των εταιριών μπορούν να εκδοθούν οποτεδήποτε από τη δημοσίευση
της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

Σημειώνεται επιπροσθέτως, ότι οι παραπάνω διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην
δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων:
www.promitheus.gov.gr
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καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στην ακόλουθη
διαδρομή: www.ekdd.gr - Διακηρύξεις – Διευκρινίσεις Διαγωνισμού

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ευαγγελία Σοφία
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