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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Π.Υ.Σ.Υ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κοζάνη, 5/4/2021      

                                 

Ταχ. Δ/νση: Ερμού & Λιούφη (στοά)
Ταχ. Κώδικας: 50132 Κοζάνη
Πληροφορίες:Κόμπου Μαρίνα
Τηλέφωνο : 2461055855
Φαξ: 2461055858
Email: pysy.dmaked@efka.gov.gr

                         Προς
                   κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: « Ανοικτός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των υπηρεσιακών μονάδων της ΠΥΣΥ 
Δυτικής Μακεδονίας για χρονικό διάστημα έως είκοσι δύο (22) μήνες αρχής 
γενομένης από 1/11/2021 (Α/Α Συστήματος 107743- αρ.πρωτ.102052/23-3-
2021)
Σχετ: Το από 31/3/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εργολάβος Καθαριότητας)

Ερώτημα 1:
Εκτός  από το Ευρωπαϊκό Ενιαίο έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να 
συμπεριλάβουμε στον Φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και όσα αναφέρονται 
στην ενότητα 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα ξεκινώντας από το Β.1 Έως και το Β.9;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Το περιεχόμενο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της 
παραγράφου 2.2.9.2 προσκομίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3.2  «από τον 
προσωρινό ανάδοχο» .

Ερώτημα 2,3:
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Στην διακήρυξη αναγράφεται ότι οι οικονομικοί Φορείς απαιτείται κατά την τελευταία 
τριετία, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση συναφούς 
αντικειμένου (καθαρισμός επαγγελματικών κτιρίων, δημοσίων ή ιδιωτικών, 
συμπεριλαμβανομένων κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων), χρονικής διάρκειας 
τουλάχιστον έξι μηνών, συνολικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 
50 % του προϋπολογισμού του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά, χωρίς 
ΦΠΑ.  Α) Παρακαλώ να μας διευκρινίσετε για ποια  έτη θα υπολογίσουμε τα ανωτέρω, 
δηλαδή για τα έτη 2018-2019-2020.

Β) Επιπλέον παρακαλώ να μας διευκρινίσετε εάν η εκτέλεση τουλάχιστον μιας σύμβασης 
συναφούς αντικειμένου συνολικού προϋπολογισμού ύψους τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 
50% του Προϋπολογισμού  του Τμήματος για το οποίο καταθέτουν προσφορά , χωρίς 
ΦΠΑ  αφορά αθροιστικά την τελευταία τριετία  ή κάθε έτος αυτής ξεχωριστά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Α) Θα υπολογιστεί  για τα έτη 2018-2019-2020.

Β) Αφορά αθροιστικά την τελευταία τριετία.

Ερώτημα 4: 

Στην οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να υπολογιστεί επί ποινή 
αποκλεισμού και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. «Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά 
/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών» της Διακήρυξης θα 
πρέπει να υπολογιστούν όλες οι νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων  κρατήσεις.

                                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                                       Π.Υ.Σ.Υ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               

                                                                          ΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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