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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 01/04/2021 αίτημά σας
Απαντώντας στα ερωτήματα που περιέχονται στο ανωτέρω σχετικό αίτημά σας, σας ενημερώνουμε :
ΕΡΩΤΗΜΑ 1
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
1.324,07 Ευρώ.
ΕΡΩΤΗΜΑ 2
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
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.
ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ.: 98138/19-03-2021, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ενότητα "Β. ΦΥΛΛΟ
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ", παρ. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ − ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ, στο προτελευταίο
κελί του πίνακα στη σελίδα 66 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.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Στην διακήρυξη με αριθμό πρωτ.: 98138/19-03-2021, στο άρθρο 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών,
σελ. 36 της διακήρυξης αναφέρεται: «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι 22/10/2021 ..............»
Αντίστοιχα, στο άρθρο 1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού, σελ. 11 της
διακήρυξης αναφέρεται: «.....Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 23/04/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.»
Επίσης, στο άρθρο 2.2.2. Εγγύηση Συμμέτοχης, στο άρθρο 2.2.2.1. σελ. 16 της διακήρυξης αναφέρεται:
«......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......»
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, εάν έχουν αναγραφεί εκ παραδρομής οι ημερομηνίες για τον
χρόνο ισχύος των προσφορών και της εγγυητικής συμμετοχής, εφόσον η ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού ορίζεται η 23/04/2021.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στη διακήρυξη αριθ.πρωτ. 98138/19-032021
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“ 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 από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι
23/4/2021 + 6 μήνες, συνεπώς έως 22/10/2021 και
3. η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 22/10/2021 + 30 ημέρες.
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