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ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ΄ΚΛΑΔΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ3 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τηλ. 2821026774
Φ.600.1/362/95809

ΚΟΙΝ.: ΠΒΚ/Γ΄ ΚΥΠ-Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ Σ.1932
Επιτροπή Διαγωνισμού Χανιά, 29 Οκτ 21

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Παροχή Διευκρινήσεων Διαγωνισμού για την
Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στις Εγκαταστάσεις του ΠΒΚ (Αρ.
Διακήρυξης 16/21)

ΣΧΕΤ.: α. Ν.4412/16
β. Φ.600.1/316/95236/Σ.1737/28 Σεπ 21/ΠΒΚ/Δ΄ ΚΟΥ/ΔΠΣ
γ. Η από 22 Οκτ 21 Αίτηση Παροχής Διευκρινήσεων Οικονομικού

Φορέα

1. Σας γνωρίζουμε κατόπιν του (γ) σχετικού και σύμφωνα με το άρθρο 67
του (α) όμοιου και την παρ. 2.1.3 του (β) σχετικού, τα κάτωθι:

α. Ο υπολογισμός των συνολικών ωρών που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης εξάγονται με αριθμητικές πράξεις
των ωρών/ημερών εργασίας προσωπικού κατ’ έτος στις εγκαταστάσεις των
παραγράφων 1α έως 1δ και 1η του ίδιου άρθρου ήτοι:

(1) Παρ 1α: 7άτομα x 8ώρες x 260εργάσιμες ημέρες = 14.560
ώρες.

(2) Παρ 1β:
(α) Χειμερινοί μήνες: 1άτομο x 54ώρες/εβδομάδα x

4εβδομάδες x 8 μήνες = 1.728 ώρες.
(β) Θερινοί μήνες: 1άτομο x 64ώρες/εβδομάδα x

4εβδομάδες x 4 μήνες = 1.024 ώρες.
(3) Παρ. 1γ: 1άτομο x 8ώρες x 260εργάσιμες ημέρες = 2.080

ώρες.
(4) Παρ. 1δ: 1άτομο x 8ώρες x 260εργάσιμες ημέρες = 2.080

ώρες.
(5) Παρ. 1η: 4άτομα x 8ώρες x 88εργάτοημέρες = 2.816 ώρες.

β. Θερινοί μήνες λειτουργίας της Λέσχης «ΑΣΤΕΡΙΑ» από 1 Ιουν έως
30 Σεπ εκάστου έτους και χειμερινοί μήνες από 1 Οκτ έως 31 Μαϊ.

γ. Για τις υπηρεσίες καθαριότητας που θα παρέχονται εφόσον
απαιτηθεί στις περιοχές Στρατοπέδου Περβολίτσας, Ευκολίας Ακτής Μαραθίου και
Σταθμών Ραντάρ Σταυρού – Δρεπάνου ή σε όποια άλλη εγκατάσταση απαιτηθεί,
θα παρέχονται από το προσωπικό των παρ. 1α έως 1δ  και 1η, εντός ωραρίου με
αλλαγή του χώρου εργασίας τους με προηγούμενη ενημέρωση του αναδόχου και
μόνο εφόσον απαιτηθεί.
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δ. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού στον ελληνικό τύπο και τα
οποία βαρύνουν τον ανάδοχο ανέρχονται στα εκατό πενήντα ένα ευρώ και πέντε
λεπτά (151,05€).

ε. Τον ανάδοχο της υπόψη σύμβασης βαρύνει μόνο η παρακράτηση
Φόρου Εισοδήματος 8% που θα παρακρατείται με κάθε τμηματική (μηνιαία)
παράδοση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις παρ. 5.1 και 5.5 του Παραρτήματος
VIII της διακήρυξης.

στ Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη είναι
αρμοδιότητα του κάθε συμμετέχοντα να γνωρίζει, να λάβει υπόψη του κατά τη
σύνταξη της προσφοράς του και να αναλύσει - τεκμηριώσει την εξαγωγή τους
στους πίνακες του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VII
της διακήρυξης, επί ποινή μάλιστα απαραδέκτου της προσφοράς.

2. Ως προς τις διευκρινήσεις των παρ 1β, 1δ και 1ε του παρόντος
εγγράφου, θα ακολουθήσει Τροποποίηση του υποδείγματος οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος VII της διακήρυξης ώστε να καθορίζονται τα
πεδία που θα καταχωρηθούν τα αντίστοιχα ποσά από τους συμμετέχοντες ενώ ως
προς τη διευκρίνηση της παρ 1α θα ακολουθήσει Τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 1 του Παραρτήματος ΙΙ και VII αντίστοιχα της διακήρυξης .

3. Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΒΚ και στη διαδικτυακή
πύλη του διαγωνισμού του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

4. Χειριστής θέματος: Δντης ΠΒΚ/Δ΄ΚΟΥ/ΔΠΣ, Ανχης (ΕΜ) Κλουβιδάκης
Ιωάννης, τηλ. 2821026774.

Υπτγος Αθανάσιος Σαρδέλλης
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κλουβιδάκης
Δντής Προμ & Συμβ
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