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ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΔΙΑΔΗΡΥΞΗ 9/2018)
Διευκρινήσεις επί της αριθ. 9/2018 Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών
φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α. και του περιβάλλοντος
χώρου/κήπου.
Σε συνέχεια των ερωτημάτων που τέθηκαν αναφορικά με τη Διακήρυξη, σας διευκρινίζουμε
τα ακόλουθα:
Ερωτήμα 1ο
Στη σελίδα 19 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.3.4 Πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αναφέρεται ότι «οικονομικός
φορέας θα συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
και υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας
συμπεριλαμβανομένης και της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες….».
Η προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να περιλαμβάνεται στα
πιστοποιητικά ISO των οικονομικών φορέων που θα καταθέσουν προσφορές ή αναφέρεται
εκ παραδρομής ;
Απάντηση:
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης δεν απαιτείται οι συμμετέχοντες να διαθέτουν
πιστοποίηση για την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Στη διακήρυξη 9/2018 ζητείται από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν ISO
9001,ISO 140001, OHSAS 18001
Ερωτήμα 2ο
Στη σελίδα 31 της διακήρυξης και συγκεκριμένα στο άρθρο 2.6.3.2 Η Τεχνική Προσφορά,
παράγραφο 2), υποπαράγραφο δ), αναφέρεται ότι : «οι προσφέροντες οφείλουν επί ποινή
αποκλεισμού να καταθέσουν: δ) Στοιχεία για τον αριθμό και την ταυτότητα του
προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί».
Ο αριθμός του προσωπικού, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, μπορεί να
δηλωθεί στο φάκελο της προσφοράς. Τι εννοείται με τον όρο ταυτότητα και τι θα πρέπει να
καταθέσουμε για την κάλυψη της απαίτησης αυτής; Μήπως με τον όρο ταυτότητα του
προσωπικού εννοείτε την ιδιότητά του (πχ. φύλακες);
Απάντηση:
Ο όρος «ταυτότητα» στη παρούσα διακήρυξη έχει την έννοια της ιδιότητας που έχουν οι
υπάλληλοι . (Φύλακες – Αρχιφύλακες κ.τ.λ.)

Ερώτημα 3ο
Στο άρθρο 1.6.3 – Έξοδα Δημοσίευσης της εν λόγω διακήρυξης αναφέρεται ότι :
«Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Περιφερειακό και τοπικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, με το οποίο προστέθηκε η παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν.
3458/2007). Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν το προϋπολογισμό της Ένωσης.»
Παρακαλούμε όπως μας ορίσετε το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην δαπάνη των
δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Περιφερειακό και τοπικό Τύπο ώστε να συμπεριληφθεί στο
συνολικό προσφερόμενο κόστος της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας μας.
Απάντηση:
Το συνολικό ποσό των δημοσιεύσεων για τη παρούσα διακήρυξη ανέρχεται σε 771,00
€ πλέον Φ.Π.Α.
Ερώτημα 4ο
Στο άρθρο 2.2.2. – Εγγύηση Συμμετοχής § 1. της Διακήρυξης αναφέρεται ότι :
«Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και επί ποινή
αποκλεισμού, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό [2%] της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση και πιο
συγκεκριμένα στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (6.400,00
€).Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε εάν το ποσοστό της εκτιμώμενης σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α. είναι 320.000,00€ και συνεπώς το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
θα είναι 320.000,00€ * 2% = 6.400,00€ (Έξι Χιλιάδες Τετρακόσια Ευρώ) ή 640.000,00€
(συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης) και συνεπώς το ύψος της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα είναι 640.000,00€ * 2% = 12.800,00€ (Δώδεκα
Χιλιάδες Οκτακόσια Ευρώ).
Απάντηση:
Το ορθό ποσό της εγγυητικής επιστολής που πρέπει να καταθέσει στον ΟΜΜΑ ο
οικονομικός φορέας ανέρχεται στο ποσό των 6.400,00 € το οποίο αποτελεί το 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ ήτοι, 320.000,00 €.

Ερώτημα 5ο
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν τα δικαιολογητικά της Παραγράφου 2.3 –
Κριτήρια Επιλογής πρέπει να κατατεθούν στον (υπο) Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Τεχνικής Προσφοράς ή πρέπει να προσκομισθεί ως απόδειξη πλήρωσης των εν λόγω
κριτηρίων κατά την υποβολή της προσφοράς ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Απάντηση:
Οτιδήποτε δε περιλαμβάνεται στο Τ.Ε.Υ.Δ. θα πρέπει να προσκομισθεί ξεχωριστά.

Ερώτημα 6ο
Στο άρθρο 2.6.3. – Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» της Διακήρυξης απαιτείται :
«Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν :
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
αα) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)»
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η παράγραφος
2.2.9.1 αντί του ορθού 2.4.1..
Απάντηση:
Το σωστό άρθρο είναι το 2.4 Κανόνες Απόδειξης ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης
9/2018

Ερώτημα 7ο
Στο άρθρο 3.1.2. – Αξιολόγηση Προσφορών της Διακήρυξης απαιτείται :
«Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά μια και μοναδική τιμή
για την ετήσια Τακτική Φύλαξη και μία μοναδική τιμή για την ετήσια έκτακτη Φύλαξη
σύμφωνα με την οικονομική πρόσφορα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Προσωρινός Ανάδοχος
ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την οικονομική προσφορά με το
χαμηλότερο Συνολικό Κόστος σύμφωνα με τον πίνακα Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Για την
έκτακτη Φύλαξη χρησιμοποιείται η τιμή εργατοώρας βάση της οποίας έχει υπολογιστεί το
κόστος της Τακτικής Φύλαξης (Πίνακας κόστους ώρας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, για την απλή
φύλαξη «Φύλακας Βασ. Σοφίας/Τηλ Κέντρο» - στήλη 3). Το συνολικό Κόστος τακτικών και
έκτακτων φυλάξεων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να ξεπέρνα το
προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1.3.2 της παρούσας διακήρυξης»
I. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας
υποβάλλει υποχρεωτικά 1. μια και μοναδική τιμή για την ετήσια Τακτική Φύλαξη για τους
Αρχιφύλακες (ηλικίας άνω των 25 ετών με αποδοχές προσαυξημένες κατά 9% από τον
μισθό του απλού φύλακα), 2. μια και μοναδική τιμή για την ετήσια Τακτική Φύλαξη για
τους Φύλακες – Νέο Control (ηλικίας άνω των 25 ετών), 3. μια και μοναδική τιμή για την
ετήσια Τακτική Φύλαξη για τους Φύλακες Φ1/Φύλακας Φ4 / Περιπολία (ηλικίας κάτω των
25 ετών) και 4. μία μοναδική τιμή για την ετήσια έκτακτη Φύλαξη (ηλικίας κάτω των 25
ετών) σύμφωνα με την οικονομική πρόσφορα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
II. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεν είναι περιοριστικό για την έκτακτη
φύλαξη να χρησιμοποιείται η τιμή εργατοώρας βάση της οποίας έχει υπολογιστεί το κόστος
της Τακτικής Φύλαξης (Πίνακας κόστους ώρας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, για την απλή φύλαξη
«Φύλακας Βασ. Σοφίας/Τηλ Κέντρο» - στήλη 3) και ότι δύνανται οι οικονομικοί φορείς να
προσφέρουν για την έκτακτη φύλαξη τιμή εργατοώρας διαφορετική από την τιμή
εργατοώρας βάση της οποίας έχει υπολογιστεί το κόστος της Τακτικής Φύλαξης (Πίνακας
κόστους ώρας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, για την απλή φύλαξη «Φύλακας Βασ. Σοφίας/Τηλ
Κέντρο» - στήλη 3).

Απάντηση:
Ι)Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2. στον Πίνακα Γ του Παραρτήματος V θα συμπληρωθεί μια
και μοναδική τιμή για την τακτική φύλαξη, η οποία υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Α
του Παραρτήματος V και μία και μοναδική τιμή για την έκτακτη φύλαξη η οποία
υπολογίζεται με βάση τον πίνακα Β του Παραρτήματος V.
ΙΙ)Για την έκτακτη φύλαξη είναι περιοριστικό να χρησιμοποιείται η τιμή εργατοώρας
βάση της οποίας έχει υπολογιστεί το κόστος της Τακτικής Φύλαξης(Πίνακας κόστους
ώρας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, για την απλή φύλαξη «Φύλακας Βασ. Σοφίας/Τηλ Κέντρο»
- στήλη 3)
Ερώτημα 8ο
Στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ § 10 της Διακήρυξης
απαιτείται :
«Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της παροχής των υπηρεσιών θα εξασφαλίζεται με την
πραγματοποίηση έκτακτων ελέγχων από τον Επόπτη του οικονομικού φορέα τουλάχιστον
μία (1) φορά κάθε εβδομάδα και όποτε άλλοτε απαιτηθεί και με την πραγματοποίηση
συναντήσεων μεταξύ των αρμόδιων του οικονομικού φορέα και των αρμόδιων της
Αναθέτουσας Αρχής για τα περαιτέρω».
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ο Επόπτης του οικονομικού φορέα ανήκει στο
απασχολούμενο προσωπικό και εκτελεί υπηρεσίες Αρχιφύλακα ή εάν δεν ανήκει πρέπει να
υπολογίζεται από τους οικονομικούς φορείς αναλογικό κόστος για το έργο και να
συμπεριλαμβάνεται στο Διοικητικό Κόστος και να αναφέρεται στα στοιχεία του Άρθρου 68
παρ. 1 του Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Απάντηση:
Ο επόπτης δεν ανήκει στο απασχολούμενο προσωπικό φύλακας/αρχιφύλακας.
Συνεπώς θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο διοικητικό κόστος σύμφωνα με το
κοστολογίου του οικονομικού φορέα.
Ερώτημα 9ο
Στον Πίνακα Κόστους Ώρας της Διακήρυξης απαιτείται :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΡΑΣ
ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ –
(1)
ΝΕΟ CONTROL
(2)
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (α)
Δώρο Πάσχα
Δώρο Χριστουγέννων
Επίδομα Αδείας

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (β)
Εργοδοτικές Εισφορές

ΦΥΛΑΚΑΣ Φ1/
ΦΥΛΑΚΑΣ Φ4/
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ (3)

Αποζημίωση Αδείας
Κόστος Κατασκηνώσεων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ώρες εργασίας ανά μήνα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η Αποζημίωση Αδείας δεν προβλέπεται βάσει
της Εργατικής Νομοθεσίας για συμβάσεις ετήσιας διάρκειας, δεδομένου ότι οι
απασχολούμενοι υπάλληλοι δεν θα εργάζονται με Σύμβαση Ορισμένου χρόνου και θα
δικαιούνται να λάβουν τις υποχρεωτικές, από τον Νόμο, Αποδοχές και Ημέρες Αδείας.
Συνεπώς στο συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να αναφέρονται οι αποδοχές των Υπαλλήλων
που θα αντικαταστήσουν το απασχολούμενο προσωπικό κατά τις ημέρες που θα
απουσιάζουν με άδεια.
Απάντηση:
Έγκειται στη κρίση του οικονομικού φορέα η πρόσληψη υπαλλήλων αορίστου ή
ορισμένου χρόνου, άρα τα αντίστοιχα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν ανάλογα.
Ερώτημα 10 ο
 Στο άρθρο 1.3.2 – Οικονομικό Αντικείμενο, ορίζονται από τη διακήρυξη τα
παρακάτω:
«Η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 396.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 320.000,00 € ΦΠΑ :
76.800,00 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Επιπλέον, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης διάρκειας ενός έτους, εκτιμώμενης αξίας
320.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. .
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των 640.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.»



Στο άρθρο 2.6.4 – Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ορίζονται από τη διακήρυξη τα
παρακάτω:
«Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα
Διακήρυξη κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται στην παρ. 2.5.
Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας).
………………..
Για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς χρησιμοποιείται ως προβλεπόμενος
χρόνος έναρξης της σύμβασης η 01 Οκτωβρίου 2018.
………………..
Η οικονομική προσφορά πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της
παρούσας διακήρυξης.

Οι τιμές θα πρέπει να είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ (€) ή που καθορίζεται η σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται
από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
δ) Δίνονται περισσότερες από μία ή εναλλακτικές τιμές»



Στο άρθρο 3.1.2 – Αξιολόγηση προσφορών, ορίζονται από τη διακήρυξη τα
παρακάτω:
«Η αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς διενεργείται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο ως εξής:
Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά μια και μοναδική τιμή για
την ετήσια Τακτική Φύλαξη και μία μοναδική τιμή για την ετήσια έκτακτη Φύλαξη σύμφωνα
με την οικονομική πρόσφορα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Προσωρινός Ανάδοχος
ανακηρύσσεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει την οικονομική προσφορά με το
χαμηλότερο Συνολικό Κόστος σύμφωνα με τον πίνακα Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V. Για την
έκτακτη Φύλαξη χρησιμοποιείται η τιμή εργατοώρας βάση της οποίας έχει υπολογιστεί το
κόστος της Τακτικής Φύλαξης (Πίνακας κόστους ώρας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, για την απλή
φύλαξη «Φύλακας Βασ. Σοφίας/Τηλ Κέντρο» - στήλη 3). Το συνολικό Κόστος τακτικών και
έκτακτων φυλάξεων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να ξεπέρνα το
προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1.3.2 της παρούσας διακήρυξης.»
 Στο άρθρο 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (πίνακες Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας),
ορίζονται από τη διακήρυξη οι παρακάτω πίνακες προς συμπλήρωση:
Β.ΕΚΤΑΚΤΕΣ
ΦΥΛΑΞΕΙΣ (ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ)
1.ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

2.ΤΙΜΗ
ΕΡΓΑΤΟΩ
ΡΑΣ

06:00-22:00
(ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΑ)

9920

3.ΣΥΝ
ΤΕΛΕΣ
ΤΗΣ
ΠΡΟΣ
ΑΥΞΗΣ
ΗΣ
1

22:00-06:00
(ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΝΥΧΤΑ)

4960

1,25

06:00-22:00
(ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
-ΗΜΕΡΑ)

1972

1,75

22:00-06:00(ΚΥΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ-ΝΥΧΤΑ)

896

2

4.ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ
Σ (2)Χ(3)

5.ΔΙΟΙΚ.
ΚΟΣΤΟΣ/ΩΡ
Α

6.ΕΡΓΟΛ.Κ
ΕΡΔΟΣ/ΩΡ
Α

7.ΚΡΑΤΗ
ΣΕΙΣ/ΩΡ
Α

8.ΣΥΝΟΛΟ/
ΩΡΑ
(4+5+6+7)

ΣΥΝΟΛΟ Β.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛ
Ο
(1)Χ(8)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι έκτακτες ώρες θα κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες του Ο.Μ.Μ.Α και
αφορούν σε ώρες απλού φύλακα Ενδεικτικές θέσεις : 1. Φ4/περίπολο/ελεύθερο πόστο
(8:00-16:00, 16:00-00:00,00:00-8:00) 2. Περίπολο/ελεύθερο πόστο (6:00-14:00, 14:0022:00,22:00-6:00) Ο Ο.Μ.Μ.Α. θα ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο, τουλάχιστον 10
ημέρες πριν, για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κατανομής των εκτάκτων ωρών
Γ.ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
& ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΥΛΑΞΕΩΝ
Α ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

α. ΕΤΗΣΙΟ

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
(α+β)

Β ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα παραπάνω,
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα παρακάτω :
- Επιβεβαιώστε ότι οι έκτακτες φυλάξεις του δεύτερου έτους, της προαίρεσης, θα πρέπει να
θεωρηθούν ότι θα είναι οι ίδιες όπως αυτές του πρώτου έτους της σύμβασης,
- Ποια θα είναι η τιμή που θα πρέπει να συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, στην καρτέλα «Γραμμές», εκείνη του έτους (σύνολο τακτικών και εκτάκτων
φυλάξεων από τον πίνακα Γ), ή η τιμή για το σύνολο του έργου με την προαίρεση (ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ (α+β) από τον πίνακα Γ), δηλαδή τιμή για δύο έτη?
Απάντηση:
ι) Ναι
ιι)Θα συμπληρωθεί η τιμή η οποία αφορά το ένα έτος χωρίς την προαίρεση.

