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Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε παξάγξαθν 7.3 
ηεο Γηαθήξπμεο θαη πεξηιακβάλεη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ κέρξη ηελ 4ε 
Ννεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 15:00. 

Σα πεξηερόκελα ηνπ Σεύρνπο Γηεπθξηλίζεσλ ζεσξνύληαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
Γηαθήξπμεο. 

 

Α.  ΑΠΑΝΣΗΔΙ Δ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ  

 

ΔΡΩΣΗΗ 1  

Οη θξαηήζεηο ππέξ Δ.Α.Α.Γ.Η..Η. είλαη 0,10 % . 

Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε εάλ ην θόζηνο ηεο νηθνλνκηθήο καο πξνζθνξάο επηβαξπλζεί κε 
3% επί  ηνπ ραξηνζήκνπ Δ.Α.Α.Γ.Η..Η. 

ΑΠΑΝΣΗΗ 1 

Γελ ζα ππάξμεη επηπιένλ επηβάξπλζε 3% ραξηνζήκνπ επί ηεο παξαθξάηεζεο ππέξ ηεο 
Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.Γ.Η..Τ.) 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2 

Θα ππάξρεη επηβάξπλζε κε 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ επί  ηνπ ραξηνζήκνπ Δ.Α.Α.Γ.Η..Η.; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 2 

Γελ ζα ππάξμεη επηπιένλ επηβάξπλζε 20% ΟΓΑ ραξηνζήκνπ επί  ηεο παξαθξάηεζεο ππέξ 
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.Γ.Η..Τ.) 

  

ΔΡΩΣΗΗ 3 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο νη θξαηήζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην 
δηνηθεηηθό θόζηνο; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 3 

Η δαπάλε ησλ θξαηήζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζην Γηνηθεηηθό Κόζηνο θαη ηα Γεληθά 
Έμνδα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.  

 

ΔΡΩΣΗΗ 4 

Παξ. 10.9.1. “Δηθαηνινγεηηθά Οκάδα Φύιαμεο θαη Υπεπζύλνπ” 

“Οη Δηαγωληδόκελνη νθείινπλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ Οκάδα Υπεξεζηώλ Φύιαμεο θαη λα 
πξνηείλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα απαξηίδεηαη από δέθα (10) άηνκα”. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ “Πίλαθα Β: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΣΗΙΟΤ 
ΚΟΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ" ηεο δηαθήξπμεο, ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνπο ηξεηο ρώξνπο 
θύιαμεο αζξνηζηηθά αλέξρεηαη ζε 12,6 άηνκα (Γει. 13 θπζηθά πξόζσπα). 

Παξαθαινύκε όπσο καο δηεπθξηλίζεηε πόζα άηνκα πξέπεη λα πξνηαζνύλ από ηελ εηαηξεία 
καο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ; 

ΑΠΑΝΣΗΗ 4 

Η απαίηεζε ηεο παξ.10.9.1. ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ Οκάδα Τπεξεζηώλ Φύιαμεο, ε νπνία 
ζα απαξηίδεηαη από δέθα (10) άηνκα, είλαη ε ειάρηζηε απαηηνύκελε πνπ θαιείηαη λα 
παξνπζηάζεη ν θάζε Γηαγσληδόκελνο πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ. 
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Ωζηόζν γηα ηελ ζύληαμε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηζρύεη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ “Πίλαθα Β: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΣΗΙΟΤ ΚΟΣΟΤ 
ΔΡΓΑΙΑ" ηεο Γηαθήξπμεο, ν νπνίνο αλέξρεηαη αζξνηζηηθά γηα ηνπο ηξεηο ρώξνπο θύιαμεο 
ζε 12,6 άηνκα. 
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Β.  ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/10, όπσο απηό ηζρύεη ζήκεξα, ζπκπιεξώλεηαη ε 
ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ζην άξζξν 10 ηεο Γηαθήξπμεο (κεηά ηελ παξ. 10.10) σο εμήο: 

«Η Δπηηξνπή ππνρξενύηαη, ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξώλ, λα ππνβάιιεη γξαπηό αίηεκα πξνο ηε Γηεύζπλζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
πληνληζκνύ ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ από ην 
νπνίν λα πξνθύπηνπλ όιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο 
εθάζηνπ ησλ ππνςεθίσλ, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο άξζξνπ 22, παξ. 2β ηνπ Ν.4144/13. 

Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ θαιύπηεηαη από ην «Μεηξών Παξαβαηώλ Δηαηξεηώλ 
Παξνρήο Τπεξεζηώλ Καζαξηζκνύ ή/θαη Φύιαμεο», νη δηαγσληδόκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηώλ ελώπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε 
επηβνιήο ζε βάξνπο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο.» 
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