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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.E.K.A.A.

Θεσ/νίκη 10.10.2016
Αρ. Πρωτ. 3952

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ
ΑΦΜ997288259,Ε΄∆ΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
- ΝΠ∆∆ Ταχ. ∆/νση. Παπαρηγοπούλου 7
546 30 Θεσ/νίκη

Α∆ΑΜ:
Α∆Α:
ΠΡΟΣ: CLEAN N NEAT M.ΕΠΕ
Meccanika group AE
ISS ΑΕ
Κάθε ενδιαφερόµενο

Πληροφορίες: Λαδάς Σωκράτης
Τηλ. 2313-022634-631-632(εσ127)
Fax. 2313-000703.
Site : www.kepep.gr

Θέμα: Διευκρινίσεις Νο 4 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.1) το έγγραφο της εταιρίας CLEAN N NEAT M.ΕΠΕ με αρ.πρωτ.3944/10-10-2016 .
2) το έγγραφο της εταιρίας Meccanika group AE µε αρ.πρωτ. 3942/10-10-2016.
3) το έγγραφο της εταιρίας ISS ΑΕ με αρ.πρωτ.3943/10-10-2016.

1)Σχετικά με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς και για το αν υπάρχει δέσμευση για την
χρησιμοποίηση προσωπικού άνω των 25 ετών με προϋπηρεσία άνω των 3 ετών και του κόστους
ημερομισθίου του εργαζόμενου, διευκρινίζεται ότι:

Α)Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού η υπηρεσία έλαβε υπόψη το ημερομίσθιο των 27,49€
για τη σύνταξη του, για εργαζόμενο άνω των 25 ετών με προϋπηρεσία άνω των 3 ετών.
Β) Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να συντάξει την οικονομική του προσφορά σύμφωνα με το αρ.3
σελ.30 της διακήρυξης , του αρ.15 σελ. 22 και το αρ. 8 παρ. 3 σελ. 102 υποχρεώσεις του αναδόχου
και χωρίς να υπερβαίνει των προϋπολογισμό της διακήρυξης και με την απαρέγκλιτη τήρηση της
εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναφορικά με την παροχή εργασίας
του προσωπικού του.
συνεπώς δεν είναι δεσμευτικό για τους συμμετέχοντες, αλλά με τις άνω προϋποθέσεις.

2) Για την κατάθεση των δειγμάτων των υλικών καθαρισμού και των απολυμαντικών ο κάθε
συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει τα δείγματα μέχρι την ημέρα κατάθεσης της έγγραφης
προσφοράς και είναι υποχρεωτική για κάθε συμμετέχοντα.
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3) Για τη σύνταξη του Πίνακα συμμόρφωσης θα πρέπει ο συμμετέχων να λάβει υπόψη την παρ. 6
Β΄ στη σελ. 99 ,όπου δε απαιτείται Υ.Δ. π.χ. στα υλικά καθαριότητας και απολύμανσης θα
επισυνάψετε την Υ.Δ.
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