
 

Θέμα : Διευκρινίσεις για τον με αρ. πρωτ. οικ. 10437 συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας εντός του Ν. Αττικής καθώς και των κτηρίων που στεγάζονται οι 

υπηρεσίες της Αρχής στην περιφέρεια . 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων για παροχή διευκρινίσεων, όπως αυτά διαβιβάστηκαν 

εμπρόθεσμα στις 13/5/2020, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η αναθέτουσα αρχή 

παραθέτει τα παρακάτω: 

Ο διαγωνισμός διενεργείται σε τρία (3) τμήματα και προσφορές υποβάλλονται για το κάθε 

τμήμα στο σύνολο αυτού (σχ. άρθρο 2 παρ. 2.2 «Εκτιμώμενη αξία σύμβασης» _αναλυτικής 

διακήρυξης). Το τμήμα Α αφορά το σύνολο των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 

Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Νομό Αττικής με τη χρονική διάρκεια της/ων σύμβασης/ων 

να διαχωρίζεται αναλυτικά (σχ. άρθρο 3 «Διάρκεια Σύμβασης»_ αναλυτικής διακήρυξης» 

� για τις κτηριακές εγκαταστάσεις επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 

Πειραιώς 205 και Πειραιώς & Αλκιφρόνος από 01/07/2020 

� για τις κτηριακές εγκαταστάσεις επί των οδών Λ. Συγγρού 60 και Λεμπέση 17 από 

01/08/2020 

Σημειώνεται στο κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης ότι: «Η αξιολόγηση και κατάταξη των 

προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα της 

παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που η/οι σύμβαση/οις υπογραφεί/ουν σε 

μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, το τελικό συμβατικό τίμημα προκύπτει από την 

αντίστοιχη απομείωση της προσφερόμενης τιμής. Θα γίνετε ρητή αναφορά στο κείμενο 
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αυτής για την χρονική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το αντίστοιχο 

οικονομικό τίμημα. 

Προκειμένου να υποβληθεί οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρα 13 

«Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών – Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς – Γλώσσα 

– Λοιπά Στοιχεία» της αναλυτικής διακήρυξης κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να 

υποβάλει τον πίνακα Ι Αναλυτική Οικονομική προσφορά  του Παραρτήματος Γ_ Οικονομική 

προσφορά, όσες φορές κρίνει απαραίτητο λόγω των διαφορετικών χρονικών διαστημάτων 

έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορεί να υποβληθεί 

ένας πίνακας χρονικής διάρκειας 6 μηνών και ένας χρονικής διάρκειας 5 μηνών). Ο πίνακας 

ΙΙ αφορά συγκεντρωτικά το κόστος ανά τμήμα και συγκεκριμένα στο Τμήμα Α διαχωρίζει τα 

συνολικά κόστη ανάλογα της χρονικής διάρκειας που απαιτείται. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να λάβει υπόψη του και το Παράρτημα Β Τεχνικές προδιαγραφές 

και αναλυτικά τον Πίνακα 1, με την συχνότητα απασχόλησης, τις ώρες ανά άτομο καθώς και 

τον αριθμό των εργαζομένων (ενδεικτικά για το κτήριο που στεγάζεται η κεντρική υπηρεσία 

της ΕΑΔ επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου ζητείται 4ωρη απασχόληση, δυο 

ατόμων).   

2. Σε ότι αφορά την παρ. 13.2.Β της Τεχνικής προσφοράς της αναλυτικής διακήρυξης στο 

σημείο iii της δεύτερης Υπεύθυνης δήλωσης, η σχετική απαίτηση καλύπτεται καταθέτοντας 

το πρόγραμμα εργασίας των απασχολούμενων, όπως αυτό έχει υποβληθεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με τον αρ. πρωτ και ημερομηνία υποβολής. Η ανωτέρω 

διατύπωση καλύπτει την απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ως προς το σημείο αυτό. 

3. Στο Παράρτημα Β_ Τεχνικών Προδιαγραφών ζητείται «Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά να 

διαθέσει άτομο ως επόπτη ο οποίος θα  επιβλέπει και την καλή εκτέλεση του έργου.  Το 

κόστος απασχόλησης του επόπτη, σε περίπτωση που αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

ομάδα έργου, θα βαρύνει τον ανάδοχο». Ο ρόλος του επόπτη αφορά στην άριστη εκτέλεση 

της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους που έχουν 

συμφωνηθεί μεταξύ των δυο μερών, την επικοινωνία με τα αρμόδια όργανα της 

αναθέτουσας αρχής και επαφίεται στον συμμετέχοντα να ορίσει την συχνότητα της 

επίβλεψης.   

Η Γενική Διευθύντρια Οικονομικών και  

Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης  
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