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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό  Τακτικό Διαγωνισμό για την 
Παροχή Υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των γραφείων του 
Κεντρικού Καταστήματος της ΕΤΑΔ ΑΕ – ΑΡ. ΔΙΑΚ. 
14505/14.12.2020.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβλήθηκαν 
εμπροθέσμως αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων αιτημάτων, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπ΄αριθμ. 14505/14.12.2020 Διακήρυξης, 
παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ερώτημα 1:  

 

1) Στην διακήρυξη με αριθμ. Πρωτ. 14505/14-12-20 στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  - Περιγραφή Φυσικού Αντικείμενου της Σύμβασης, 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΩΝ  ,  στην σελίδα 53 αναφέρεται: «Για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων της ΕΤΑΔ 
ΑΕ, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον επτά (7) ή 
οκτώ (8) άτομα με καθημερινή απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες 
πλην των αργιών. Πιο συγκεκριμένα: πέντε (5) άτομα πεντάωρης 
απασχόλησης ή εναλλακτικά έξι (6) άτομα τετράωρης απογευματινής 
απασχόλησης, ένα (1) άτομο οκτάωρης πρωινής απασχόλησης με 
τουλάχιστον δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας και ένα (1) άτομο οκτάωρης 
απογευματινής απασχόλησης επίσης, με τουλάχιστον δέκα (10) έτη 
προϋπηρεσίας.». 

Από το 2012 οι προϋπηρεσίες έχουν ανασταλεί. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν θα πρέπει υποχρεωτικά ο 
υπολογισμός του εργατικού κόστους για τα 2 άτομα με 8ωρη εργασία να 
υπολογιστεί με δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας;  
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Εάν θα πρέπει το εργατικό κόστος των 2 ατόμων να υπολογιστεί με 
προϋπηρεσία τότε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI- Υπόδειγμα Οικονομικής 
Προσφοράς, στο Υπόδειγμα 4, ΠΙΝΑΚΑΣ Α, Υπολογισμός μηνιαίου 
εργοδοτικού κόστους και κόστους ημερησίας ώρας στην σελίδα 68 θα 
πρέπει να καταθέσουμε 2 πίνακες που ο ένας θα αφορά χωρίς προϋπηρεσία 
(για τα υπόλοιπα άτομα) και ο άλλος με προϋπηρεσία; 

Απάντηση: 

Ο υπολογισμός του εργατικού κόστους για τα δύο (2) άτομα με 
8ωρη εργασία πρέπει να υπολογιστεί με δέκα (10) έτη προϋπηρεσίας.

Προτείνουμε, χωρίς να είναι δεσμευτικό, να κατατεθούν δύο (2) 
πίνακες, που ο ένας θα αφορά χωρίς προϋπηρεσία (για τα υπόλοιπα άτομα) 
και ο άλλος με προϋπηρεσία για τα δύο (2) άτομα. 

Κοινοποίηση
Γραφείο Διοίκησης.
Εσωτερική Διανομή
Τομέας Προμηθειών.

                                     Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
                                     και Διοικητικής Υποστήριξης

                                           Κωνσταντίνος Κωτσάκος
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