
 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στα από 22/11/2016 και 23/11/2016 έγγραφα της εταιρείας 

σας, για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 

για τον καθαρισμό (17) Κτιρίων που στεγάζουν Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στην Αττική, για 

χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (αρ. Διακήρυξης 21/2016)» 

 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Ως προς το από 22/11/2016 έγγραφο: 

1) Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

22 του ν.4144/2013, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού υποχρεούνται, με ποινή 

αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους, εκτός των 

άλλων, τα εξής: 

α) τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο 

β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας 

γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίες στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι 

δ) τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 

Ως εκ τούτου, στο άρθρο 5, Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, παρ. 5, υποχρεούστε να 

επισυνάψετε στην προσφορά σας, εκτός των άλλων, κατάσταση, στην οποία θα 

αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία, και η οποία δεν απαιτείται να έχει υποβληθεί στο 

πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Υπουργείου.  

2) Σχετικά με το Άρθρο 2 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Α. ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ, περίπτωση γ, σας γνωρίζουμε ότι παραστατικό εκπροσώπησης απαιτείται, στην 
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*στις περιπτώσεις που το έγγραφο θα στα  

Αθήνα         24/11/2016 
Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/15/1604710 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΑΝΑΞ Α.Ε. 
            και κάθε ενδιαφερόμενο 
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περίπτωση απουσίας-κωλύματος του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος 

σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, έχει δώσει την πληρεξουσιότητα ή/και την 

εξουσιοδότηση σε τρίτο άτομο, να υποβάλλει την προσφορά καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο, υπεύθυνη δήλωση κλπ. απαιτείται από τη Διακήρυξη. 

Ως προς το από 23/11/2016 έγγραφο: 

1) Μέρος Α’ , Άρθρο 3, περ. Α. Έλληνες Πολίτες, παρ. 4, σελ. 25, αναφορικά με τις 

τραπεζικές βεβαιώσεις, αυτές, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί με μεταγενέστερη ημερομηνία, 

από αυτήν, της ημερομηνίας της σχετικής ειδοποίησης κατακύρωσης.   

2) Μέρος Α’ , Άρθρο 3, περ. Α. Έλληνες Πολίτες, παρ. 11, σελ. 26, αναφορικά με 

τον τεχνικό ασφαλείας, σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να υποβληθεί το σχετικό αντίγραφο της 

σύμβασης που έχετε συνάψει με εταιρεία Εξ.Υ.Π.Π., θεωρημένο από την τοπική 

Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3850/2010. 

3) Μέρος Β’ , Άρθρο 4, περ. Β. Ανάλυση Περιεχομένων, σελ. 37, αναφορικά με τα 

στοιχεία της εταιρείας, αυτά, θα πρέπει να αναγράφονται σε κάθε υποβληθέν 

έγγραφο/δικαιολογητικό. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, να επισυναφθεί ξεχωριστό 

έγγραφο, ψηφιακά υπογεγραμμένο από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο, στο οποίο 

θα αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία για όλα τα μέλη της Ένωσης.   

4) Μέρος Β’ , Άρθρο 5, περ. Α’ Τεχνική Προσφορά, παρ. 1.α, σελ. 39, αναφορικά με 

τη μεθοδολογία καθαρισμού, σας γνωρίζουμε ότι εννοείται η μεθοδολογία καθαρισμού 

ξεχωριστά για κάθε χώρο (γραφεία, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής κλπ.). 

5) Μέρος Β’ , Άρθρο 5, περ. Β Οικονομική Προσφορά, παρ. 1, σελ. 43, σας 

γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υποβληθεί, με ποινή αποκλεισμού, Κατάσταση/Πίνακας 

Προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται: α) ο αριθμός των εργαζομένων, κατά 

ειδικότητα και β) οι ημέρες και οι ώρες εργασίας, για τα άτομα που ήδη εργάζονται στην 

εταιρεία σας και η οποία θα έχει νομίμως υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 

Σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του αρμόδιου Υπουργείου. 

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ α.α. 

Μ. ΧΑΙΡΕΤΗ 
                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
    ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
                                                                                                

Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 


