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ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

Στο άρθρο 12 Κατάρτιση-Υποβολή 

Προσφορών, παράγραφος 12.4 

Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική 

Προσφορά» αναφέρεται: «Tο εργολαβικό 

όφελος και οι δαπάνες των υλικών και 

του εξοπλισμού, πρέπει να αντιστοιχεί 

επί ποινή αποκλεισμού- σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5 % επί του ετήσιου 

προσφερόμενου συνολικού κόστους, 

χωρίς ΦΠΑ.» 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, 

εάν το ποσοστό, εάν το ποσοστό 5% 

αναφέρεται συνολικά σε εργολαβικό 

κόστος και δαπάνες υλικών εξοπλισμού, 

ή εάν αναφέρεται ξεχωριστά σε 5% για 

το εργολαβικό κόστος και 5% για 

δαπάνες υλικών εξοπλισμών. 

 

Το ποσοστό 5% αναφέρεται συνολικά σε 

εργολαβικό κόστος και δαπάνες υλικών 

εξοπλισμού. 

Στο άρθρο 13 αξιολόγηση προσφορών 

αναφέρεται: «Το κριτήριο ανάθεσης της 

σύμβασης του διαγωνισμού είναι η 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

υπολογιστεί με βάση τα 3-6 έτη 



χαμηλότερη τιμή .Η κατακύρωση του 

διαγωνισμού γίνεται στον ανάδοχο με τη 

χαμηλότερη τιμή εκ των αναδόχων των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους της 

διακήρυξης και καλύπτουν τουλάχιστον 

τα κατώτατα όρια της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ,όπως 

ορίζονται στην παράγραφο 1 εδάφιο α) 

του Άρθρου 1 της ΠΥΣ 6 της 28/2/2012 

«Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της 

παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012 

(ΦΕΚ 38τ. Α/28.22012) για άγαμους 

εργαζόμενους, άνω των 25 ετών με 

τριετή εμπειρία. 

Σύμφωνα όμως με την υπ’ αριθμ. Οικ. 

4241/127 απόφαση του υπουργείο 

εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και 

κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΕΚ 173Β-

30.01.2019)καθορίζεται κατώτατος 

μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο για 

τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες 

όλης της χώρας χωρίς ηλικιακή 

διάκριση(κάτω των 25 ή άνω των 25 

ετών). 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε 

εάν η οικονομική μας προσφορά θα 

πρέπει να υπολογιστεί με το βασικό 

ημερομίσθιο των 29,04 Ε (0-3 έτη 

προϋπηρεσίας) ή με το ημερομίσθιο των 

30,94 Ε (3-6 προϋπηρεσίας). 

προϋπηρεσίας. 

Στο Άρθρο 17 Τιμές Προσφορών-

Νόμισμα αναφέρεται: «Από την 

οικονομική προσφορά πρέπει να 

προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδος για 

κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, για να 

μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές 

κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης 

φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη 

υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην 

Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική 

αξία.» 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι 

Να συμπληρωθούν με ακρίβεια όλα τα 

επιμέρους σημεία της οικονομικής 

προσφοράς. 



ακριβώς αφορά η τιμή μονάδος. 

Ποιες είναι οι νόμιμες κρατήσεις? 

 

 Υπάρχει μόνο ο Φ.Π.Α. 

Στον πίνακα 1 και 2 σελ. 38 και 39 

αναφέρεται «κόστος ασφαλιστικής 

κάλυψης». Τι εννοείται ως κόστος? ‘Ο,τι 

αναφέρεται στη σελ.13 παρ.11.3.4 περί 

γενικής και εργοδοτικής αστικής 

ευθύνης? 

Το «κόστος ασφαλιστικής κάλυψης», 

είναι ότι αναφέρεται στην παράγραφο 

11.3.4 της σελίδας 13 της διακήρυξης. 

 

Η προϋπηρεσία στο χώρο της 

καθαριότητας την τελευταία τριετία, 

νοούνται τα έτη 2017-18-19 ή 2016-17-

18? 

 

 

Η προϋπηρεσία που ζητάμε αφορά τα έτη 

2017-18-19. 

 

Στο παράρτημα Α αναφορικά με τον 

Άρειο Πάγο με έκταση 27 τ.μ., δεν 

αναφέρεται ελάχιστος αριθμός 

καθαριστών, ούτε ωρών, ούτε ημερήσιας 

απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

καθαρίζεται? 

 

Στον αναλυτικό πίνακα του 

Παραρτήματος Α, αναφέρεται ότι ο 

ελάχιστος αριθμός καθαριστών είναι 2 

και οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες είναι 

4 για το Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο, 

Εφετείο και τον Άρειο Πάγο. 

Η συνεχής αρίθμηση στις προσφορές που 

απαιτείται στη σελίδα 16 είναι 

απαραίτητη επί ποινή αποκλεισμού? Θα 

μπορούσε να γίνει χειρόγραφη, ή θα 

θεωρηθεί αίτιο αποκλεισμού αν γίνει 

χειρόγραφη? 

 

Η συνεχής αρίθμηση στις προσφορές που 

απαιτείται στη σελίδα 16 είναι 

απαραίτητη επί ποινή αποκλεισμού. Θα 

μπορούσε να γίνει χειρόγραφη. 

Όταν επιθυμείτε να περιλαμβάνεται στην 

τεχνική προσφορά αντίγραφο της 

οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές, 

αναφέρεστε στην υποβολή των σελίδων 

38 και 39, έχουν? 

Στην τεχνική προσφορά επισυνάπτεται το 

παράρτημα Γ χωρίς τιμές. 

 


