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ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για  την  ανάθεση  υπηρεσιών  καθαριότητας  των
κτιρίων  των  Υπηρεσιών  αρμοδιότητας  Περ/κής  Δ/νσης  Πελοποννήσου  του
ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες  ΑΣ :
145898.

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό για το έργο της «Ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της  Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου  του ΟΑΕΔ
για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες  ΑΣ : 145898»
σας διευκρινίζουμε τα εξής:
   

1. Αναφορικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής  που  αφορούν  στην  Τεχνική  και
Επαγγελματική ικανότητα των συμμετεχόντων, σας διευκρινίζουμε τα εξής : Στο
άρθρο 2.2.6 της υπ΄αριθμ. 7/2021 Διακήρυξης αναφέρονται τα  εξής: «Όσον αφορά
στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3)
συμβάσεις,  αναλόγου  φύσεως  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  (ήτοι
συμβάσεις  παροχής  υπηρεσιών  καθαριότητας),  ύψους  στο  100% του
προϋπολογισμού του εν λόγω διαγωνισμού, οι οποίες να έχουν υλοποιηθεί  κατά τα
τρία (3) τελευταία χρόνια πριν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έτη και σε
περίπτωση που δραστηριοποιούνται για μικρότερο της τριετίας χρονικό διάστημα, να
έχουν υλοποιηθεί κατά το μικρότερο αυτό χρονικό διάστημα». 

Ως εκ τούτου :
 Σχετικά με τις  συμβάσεις που θα κατατεθούν για τον εν θέματι διαγωνισμό

θα πρέπει η καθεμία (και όχι αθροιστικά) να καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού



ανά έτος και όχι του συνολικού προϋπολογισμού  δεδομένου ότι το αντικείμενο του
διαγωνισμού αφορά σε παροχή υπηρεσιών για δύο έτη.  

 οι  εν  λόγω  συμβάσεις  δεν  θα  περιλαμβάνουν  τον  προϋπολογισμό  της
παράτασης

 Οι  συμβάσεις  αυτές  θα  αφορούν  στο  χρονικό  διάστημα  πριν  από  την
εμπρόθεσμη υποβολή προσφοράς, πχ αν η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς
είναι  η 24-1-2022 θα υπολογιστεί  το χρονικό διάστημα από 24-1-2022 και για μία
τριετία  πίσω, δηλαδή μέχρι 25-1-2019. Επισημαίνεται ότι αυτό το κριτήριο αφορά
στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρ. 2.2.6. και δεν πρέπει να συγχέεται
με το κριτήριο που αφορά στην οικονομική  και χρηματοοικονομική επάρκεια της παρ.
2.2.5  της  Διακήρυξης,  όπου  ρητά  απαιτούνται  οι  ισολογισμοί  των  3  τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι των ετών 2018, 2019, και 2020 δεδομένου ότι το έτος
2021 δεν έχει ολοκληρωθεί.   

2. Σχετικά με την παρακράτηση 8% απαιτείται ο υπολογισμός και σύμφωνα με την
παρ.  5.1.2.(ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ)  της  αρ.  7/2021
Διακήρυξης  της  Περ/κής  Δ/νσης  Πελοποννήσου,  με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας
8% επί του καθαρού ποσού.

3.  Ο επόπτης δεν θα είναι κάποιος από τους  εργαζόμενους καθαριότητας και δεν
υπολογίζεται στο εργοδοτικό και διοικητικό κόστος.

Όσον αφορά τον όρο συντονιστή ταυτίζεται με τους όρους του υπεύθυνου
έργου και του επόπτη.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ο επόπτης θα επιβλέπει την εκτέλεση της
σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η καθημερινή του παρουσία στον τόπο εκτέλεσης του
έργου.

4. Αναφορικά με το Οικονομικό Αντικείμενο της σύμβασης διευκρινίζουμε τα
εξής:
Η απασχόληση προβλέπεται από Δευτέρα έως Παρασκευή

Οι  αργίες  έχουν  υπολογισθεί  ακριβώς  όπως  ορίζεται  από  την  κείμενη
νομοθεσία.

Το οικονομικό αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι οι 504 ημέρες.  

5. Αναφορικά με το άρθρο 2.4.3.2. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της αριθμ. 7/2021 
Διακήρυξης σας διευκρινίζουμε τα εξής :

-  εκ  παραδρομής  αναφέρεται  το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης  αντί  του  ορθού  «του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού».
- εκ παραδρομής αναφέρθηκε στην  υποπαράγραφο (β), το Παράρτημα ΙΙ αντί του
ορθού Παράρτημα Ι.
-  εκ  παραδρομής  αναφέρθηκε  στην  υποπαράγραφο  (δ)  το  Παράρτημα  VI.  Η
Διακήρυξη  δεν  περιλαμβάνει  υπόδειγμα  του  Καταλόγου  Τεχνικών  Μέσων.  Ο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ  θα  πρέπει  να  κατατεθεί  από  τον  οικονομικό
φορέα .



6. Αναφορικά με το άρθρο  3.2. εκ παραδρομής αναφέρεται ότι η ένορκη βεβαίωση 
συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής αντί του 
ορθού δικαιολογητικών κατακύρωσης.

7.  Στην  παράγραφο  2.4.3.2  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  της  διακήρυξης  7/2021,
υποπαράγραφο στ, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι:
ii)  θα  καταθέσει  στην  Αρχή,  το  αργότερο  με  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
αντίγραφο  του  θεωρημένου από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  (Σ.Ε.Π.Ε.)
προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση
τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε ισχύον…”  διευκρινίζουμε τα εξής:

η ανωτέρω απαίτηση καλύπτεται καταθέτοντας κατάσταση προσωπικού των 
απασχολούμενων όπως αυτή  έχει  υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ .

8. Στην ενότητα “2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα” της Διακήρυξης 7/2021, παρ. Β4,  
αναφέρεται ότι απαιτείται ο κατάλογος να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα:

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(από -έως)

ΠΡΟΫΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚ
Η 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ
ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 
προϋπολογι
σμός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ

 Στο πεδίο “ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ”, θα συμπληρωθεί
η συνεισφορά στο 100% του αντικειμένου του έργου.

9. Όσον αφορά το ερώτημα για τα απορρυπαντικά προϊόντα θα αναφέρεται στην 
Υπεύθυνη Δήλωση οποιοσδήποτε σχετικός ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.

                                                                  Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ   
                                                                                       ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
                                                                                                  

              ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΑΠΟΔΗ
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