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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Υ.Σ.Υ. ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Express Facility Services,
Χάλτσιος Απόστολος
nfo@expresscleaning.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Υψηλάντου 2
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 69132 Κομοτηνή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 25310-59200

EMAIL

: pysy.amaked@efka.gov.gr

Θέμα : “ Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ΄αριθ πρωτ 98138/19-03-2021 διακήρυξης
Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ αρμοδιότητας
Π.Υ.Σ.Υ. - Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για χρονικό διάστημα έως 21 μηνών ”
Σχετ. Το από 02/04/2021 αίτημά σας
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας :
“ Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν μπορούμε να καταθέσουμε μια (1) συνολική εγγυητική
επιστολή συμμετοχής για όσα τμήματα υποβάλουμε προσφορά ή πρέπει να υποβάλλουμε ξεχωριστές
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής για τα τμήματα που θα υποβάλλουμε προσφορά ”
Σας ενημερώνουμε ότι δυνάμει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 72 Ν.4412/2016 : “ Σε περίπτωση
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. ”
Ως εκ τούτου είναι δυνατόν η κατάθεση μίας συνολικής εγγυητικής επιστολής.
Περαιτέρω σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στη διακήρυξη :
“ Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18-11-2021 άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.”
Η ορθή ημερομηνία είναι η 22/11/2021 καθόσον:
1. η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 23/4/2021.
2. οι προσφορές ισχύουν για διάρκεια 6 μηνών μετά της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι έως
22/10/2021 και
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3. η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π.Υ.Σ.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
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