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Θέμα: Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό 42η/2016 με αρ. ΕΣΗΔΗΣ Νο 27468 για την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών χώρων & του περιβάλλοντος χώρου του ΚΚΠ-ΠΚΜ.
Σχετ. το έγγραφο της εταιρίας AEμε αρ.πρωτ.3844/3-10-2016 .

1) Σχετικά με το Παράρτημα Ζ που αφορά το σχέδιο σύμβασης στις σελ.116-117 εκ
παραδρομής έχουν καταχωρηθεί τα αναφερόμενα α) & β) και το αντικείμενο της παρούσης
σύμβασης είναι: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.
2) Σχετικά με το Παράρτημα Ε που αφορά το σχέδιο εγγυητικής επιστολής εκ παραδρομής
καταχωρήθηκε η φράση στο είδος προμήθειας «πάνα-βρακάκι» το είδος προμήθειας είναι
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ.
3)
α)Σχετικά με την επιστολή διευκρινίσεων με αρ. 3626 θα λάβετε υπόψη στην προσφορά για το
ΠΑΑΠμεΑΘ σας τα αναγραφόμενα στη στήλη ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ και τα ΣΥΝΟΛΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ δηλαδή 291+20=311.(τα άτομα με τις ώρες ίσως να
περιέχουν λάθη από τις πολλές μεταφορές των εγγράφων).
β) Οι συνολικές εβδομαδιαίες ώρες για το Πρ. ΙΑΑ είναι 120 + 2=122
γ) για το άτομο της κατασκήνωσης Πέτρας για τους δύο μήνες Ιούλιο & Αύγουστο τις διαιρέσουμε
με 52 εβδομάδες και 40 ώρες/εβδομάδα. Δηλαδή 192+32=224 ώρες/52/40=0,1077 άτομα πλήρους
απασχόλησης.
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4) Σχετικά με το Παράρτημα ΣΤ Οικονομική Προσφορά, η διακήρυξη στο αρ.3 παρ.5 στη σελ.
30 του Παραρτήματος Γ Περιεχόμενο Προσφοράς αναφέρει «Θα πρέπει να συμπληρωθεί η
οικονομική προσφορά με βάση το Παράρτημα ΣΤ΄ αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο για την
αποτύπωση αναλυτικών στοιχείων της προσφοράς ή για την καλύτερη αποτύπωση της
οικονομικής προσφοράς» συνεπώς μπορεί να τροποποιηθεί ο πίνακας.
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