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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

    e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                                      ΤΡΙΠΟΛΗ 02/04/2021

Γενική Διεύθυνση 
 Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού & Υποστήριξης                                   
(ΠΥΣΥ) Πελοποννήσου                                                                   
Τμήμα: Συντονισμού & Υποστήριξης                                               
2o χλμ Ε.Ο. Τρίπολης - Σπάρτης, 22 132 Τρίπολη                       
Πληροφορίες: Κα Πιπέρη Φανή                                                                           ΠΡΟΣ
Τηλέφωνο   : 2710 391954                                             ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ                                                              
Email:piperi@efka.gov.gr                                            
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                
                                                                                

   ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί της με αριθ. πρωτ.103896/24-03-21 (Α/Α
Συστήματος 108022 – ΑΔΑΜ 20PROC008332575) Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού άνω των ορίων για την Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια στα
οποία στεγάζονται  Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ  χωρικής αρμοδιότητας ΠΥΣΥ Πελοποννήσου
για χρονικό διάστημα  έως είκοσι δύο(22) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση των 
υπηρεσιών έως 12 επιπλέον μήνες (12)» 

   
             Σχετ. το από 01/04/21 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας ΑΝΑΞ ΑΕ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού μηνύματος το οποίο αφορά αίτημα παροχής
              διευκρινήσεων, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

           ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο

 Στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 103896/24-03-2021, στο άρθρο 1.6 Δημοσιότητα, παρ. "Β. 
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο ", σελ. 11 της διακήρυξης αναφέρεται: «....Περίληψη της Διακήρυξης 
θα δημοσιευθεί στον Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο τα έξοδα των οποίων θα επιβαρύνουν τον/τους 
υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους αναλογικά με τα Τμήματα των υποβληθεισών προσφορών.» 

                    Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις δημοσιεύσεις, και το οποίο 
θα πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο του έργου, ώστε να συντάξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την 
οικονομική μας προσφορά.

              ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
                      Τα έξοδα δημοσίευσης  στον τοπικό και περιφερειακό τύπο ανέρχονται  περίπου στο ποσό των 750 ευρώ  τα 

οποία θα επιβαρύνουν   τον/τους υποψήφιο/ους ανάδοχο/ους  αναλογικά με τα τμήματα των υποβληθέντων 
προσφορών.

             ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο
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                 Στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 103896/24-03-2021 στο άρθρο 2.2.2. Εγγύηση συμμέτοχης, 
αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1. σελ. 15 της διακήρυξης: «Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλέον ΦΠΑ, ποσού για κάθε τμήμα που θα 
προσφερθεί ως κάτωθι:

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (άνευ ΦΠΑ)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 36.018,75 € 720,37€

ΤΜΗΜΑ 2 18.966,38 € 379,32€

ΤΜΗΜΑ 3 42.953,38 € 859,06€

ΤΜΗΜΑ 4 41.790,17€ 835,80€

ΤΜΗΜΑ 5 60.345,64 € 1206,91€

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν η εν λόγω εγγυητική επιστολή σε περίπτωση συμμετοχής 
σε περισσότερα του ενός τμήματα δύναται να υποβληθεί αθροιστικά σε μία ή θα πρέπει να υποβληθεί 

μία εγγυητική για κάθε τμήμα ξεχωριστά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται 
στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης (εκτιμώμενης) δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος-των 
για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο

Στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 103896/24-03-2021, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ενότητα Β. ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, παρ. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ − ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ, στο 
προτελευταίο κελί του πίνακα στη σελίδα 74 της διακήρυξης αναφέρεται: «Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να διαθέτει επόπτη υπάλληλο για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης και 
επικοινωνία με τα όργανα που έχουν ορισθεί ειδικά για να επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
Το κόστος του επόπτη βαρύνει τον Ανάδοχο.» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν ο επόπτης θα επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το 
προσωπικό και θα επικοινωνεί με τα αρμόδια όργανα της αρχής και άρα θεωρείται εκ των υποχρεώσεων 
του αναδόχου ή θα πρέπει να βρίσκεται παρόν καθημερινά και όλες τις ώρες εργασίας του προσωπικού , 
σε αυτή την περίπτωση διευκρινίστε μας πόσες ώρες την ημέρα θα εργάζεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επόπτη υπάλληλο,
ο οποίος θα επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα το προσωπικό του και θα επικοινωνεί με τα
αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ που έχουν ορισθεί ειδικά για να επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης. Το κόστος του επόπτη βαρύνει τον Ανάδοχο και θεωρείται υποχρέωσή του.



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6066e8e4ac70e767986b53ba στις 05/04/21 08:59

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο

Στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ. 103896/24-03-2021, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ενότητα Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ − ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, σελ. 56-65 της διακήρυξης δίνονται πίνακες που 
περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις ανά κτίριο και ανά τμήμα. Εκτός των λοιπών στοιχείων υπάρχει στήλη 
όπου δίνονται οι ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ανά κτίριο. 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν το εργατικό κόστος θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις 
μηνιαίες ώρες που δίνονται ανά κτίριο στον εν λόγω πίνακα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  2.4.4 σελίδα 33-34 της διακήρυξης

                                             
                                                                                                   Η ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       

                                                                                                                  ΠΥΣΥ    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                  

                                                                                                                  ΚΟΥΤΟΥΖΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ
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