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Προς
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
κάτω των ορίων, σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16 για την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων του τ. ΕΤΕΑΕΠ» 
(Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 94866)
Σχετ. Η από 21/07/2020 Επιστολή υποβολής ερωτήματος της εταιρείας ΑΝΑΞ ΑΕ, όπως 
κατατέθηκε ψηφιακά υπογεγραμμένη στις 21/07/2020.

Σε απάντηση της αναφερόμενης σχετικής επιστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ερώτημα 1ο: Στην διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σελίδα 59 απαιτείτε να 
συμπληρωθεί ο πίνακας σε μηνιαία βάση. Επίσης στην γραμμή του πίνακα με α/α 1 
αναφέρεται: «Αριθμός εργαζομένων (ανά κτίριο/Υπηρεσία) για κάθε ημέρα καθαρισμού».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε :
Α) Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (σελίδα 59) θα συμπληρωθεί ανά κτίριο γραφείων 
όπως περιγράφονται τα κτίρια στην σελίδα 42 του «Παραρτήματος Ι – Αναλυτική 
περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης» ή για το σύνολο των 
κτιρίων ;
Β) Στην περίπτωση που θα συμπληρωθεί το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ανά κτίριο 
θα πρέπει και για τα Αρχεία να συμπληρωθεί ανά κτίριο;
Γ) Στην περίπτωση που θα συμπληρωθεί το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς για το 
σύνολο των κτιρίων, για τα κτίρια των αρχείων θα πρέπει να αναφέρουμε στα πεδία του 
πίνακα με α/α 3, 4, 6 και 7 αναλογίες για 1 μήνα;
Δηλαδή στο πεδίο α/α 3 «Ώρες εργασίας εργαζομένων για κάθε ημέρα Καθαρισμού» θα 
διαιρεθούν οι ώρες των εργαζομένων δια τους 3 μήνες π.χ. 35 ώρες 1 φορά το τρίμηνο / 3 
μήνες = 11,67 περίπου ώρες αναλόγια του μήνα;
Στο πεδίο α/α 4 «Ημέρες εργασίας εργαζομένων για 1 μήνα περίοδο παροχής υπηρεσιών» 
θα διαιρεθούν οι ημέρες εργασίας των εργαζομένων δια τους 3 μήνες π.χ. 1 φορά το 
τρίμηνο / 3 μήνες = 0,333 περίπου ημέρες αναλόγια του μήνα;
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Και στα πεδία α/α 6 & 7 που αφορούν τις νόμιμες αποδοχές και εισφορές θα διαιρέσουμε το 
τριμηνιαίο εργατικό κόστος με 3 μήνες ώστε να έχουμε αναλόγια στο μήνα (π.χ. 339,00 
ευρώ τριμηνιαίο εργατικό κόστος / 3 μήνες = 113,00 ευρώ το μήνα αναλόγια);

Απάντηση :
Το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (σελ. 59) δύναται να συμπληρωθεί είτε για το σύνολο 
των κτιρίων είτε για κάθε κτίριο ξεχωριστά.

Ερώτημα 2ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ − ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 
"ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
τ.ΕΤΕΑΕΠ", Ενότητα "Α.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ", Νο Α.2.7, σελίδα 51 της διακήρυξης, αναφέρεται: 
«Τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα χρησιμοποιήσει η ανάδοχος θα έχουν όλα έγκριση του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, προδιαγραφών CE, τα δε απολυμαντικά από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων.» Επίσης στην Ενότητα "Α.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ" του ίδιου 
Παραρτήματος, Νο Α.4.2.2, σελίδα 53 της Διακήρυξης αναφέρεται: «Τα απορρυπαντικά παντός 
τύπου που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, απαιτείται να είναι προδιαγραφών CE. Για κάθε προϊόν 
απολύμανσης να υπάρχει άδεια έγκρισης κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, προδιαγραφών CE. » Τα 
αναλώσιμα υλικά και χημικά μέσα καθαρισμού, δεν φέρουν σήμανση ce mark. Τα απολυμαντικά, 
που φέρουν τη συγκεκριμένη σήμανση αφορούν, σε απολυμαντικά των οποίων η χρήση ενδείκνυται 
για απολύμανση και καθαρισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού τα οποία 
εφαρμόζονται στον ανθρώπινο οργανισμό. (Επισυνάπτεται έγγραφο του ΕΟΜΜΕΧ). Παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε, εάν η ανωτέρω απαίτηση περί φερόμενης της σήμανσης CE Mark, στα 
αναλώσιμα υλικά και χημικά μέσα καθαρισμού, έχει αναγραφεί εκ παραδρομής.

Απάντηση :
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, τα προϊόντα απαιτείται να είναι προδιαγραφών CE και όχι 
να φέρουν σήμανση CE.

Ερώτημα 3ο: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ − ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ 
τ.ΕΤΕΑΕΠ", Ενότητα "Α.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ", Νο Α.4.2.1, σελίδα 53 της 
Διακήρυξης απαιτείται: «Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται θα έχουν εκτός από 
καθαριστική και απολυμαντική δράση» Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν η ανωτέρω 
απαίτηση έχει γραφεί εκ παραδρομής καθότι δεν δύναται όλα τα υλικά καθαρισμού να έχουν 
καθαριστική και απολυμαντική δράση ταυτόχρονα. Για παράδειγμα το αφαιρετικό αλάτων από 
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βρύσες και είδη υγιεινής, το οποίο και απαιτείται στην εν λόγω διακήρυξη αποτελεί καθαριστικό 
χωρίς απολυμαντικές ιδιότητες. Ομοίως, το υγρό καθαριστικό τζαμιών − καθρεπτών και τα 
απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων ρύπων αποτελούν και αυτά καθαριστικά χωρίς απολυμαντική 
δράση.

Απάντηση :
Τα υλικά καθαρισμού θα έχουν καθαριστική και απολυμαντική δράση όπου απαιτείται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές.

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω διευκρινήσεις δεν κρίνονται ουσιώδεις για την προετοιμασία 
των προσφορών ΔΕΝ παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία παραλαβή τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ
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