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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ: 1. F.C.S.-FIRST CLEANING SERVICE
Δ/νση : Οικονομικού
1ο χλμ. Ξάνθης-Λάγους
Τμήμα : Προμηθειών
Τηλ: 2541073691
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Α.Φ.Μ.
:
Τ.Κ. 11510
- ΑΘΗΝΑ
Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ.
: 0 900 38 188
2. Κάθε ενδιαφερόμενο
Δ.Ο.Υ.
: ΙΒ’ Αθηνών
Πληροφορίες : Λ.Αναγνωστόπουλος
Τηλέφωνο
: 21074 90 423
Fax
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e-mail
: l.anagnostopoulos@elga.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 7087/29-6-2015 διακήρυξης
πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον
καθαρισμό των χώρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υποκ/τος
ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας του ΕΛ.Γ.Α.»

Σε απάντηση της από 09-07-2015 επιστολής σας (αριθμ. πρωτ. 7614/09-07-2015 εισερχ.
ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
EΡΩΤΗΜΑ 1ο:
Στη σελ. 11 ζητείται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των
εγγράφων τροποποιήσεων του. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε εγγράφως ότι γίνονται δεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διότι τούτο προβλέπεται από το
ρυθμιστικό πεδίο του Ν. 4250/2014 περί κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής
επικυρωμένων εγγράφων στο σύνολο του δημοσίου τομέα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Διευκρινίζεται ότι το καταστατικό του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων
τροποποιήσεων του που κατατίθεται μπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα με την
προϋπόθεση να είναι ευκρινή σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
EΡΩΤΗΜΑ 2ο:
Στη σελ. 9 ζητείται να υποβληθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, η
οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα I του παραρτήματος Δ΄
της διακήρυξης. Δεδομένου ότι οι τράπεζες πρόκειται να παραμείνουν κλειστές μέχρι
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού παρακαλούμε επιβεβαιώστε εγγράφως ότι θα
γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, το
οποίο όμως δεν δύναται να τις συντάξει βάσει του υποδείγματος της διακήρυξης αλλά
σύμφωνα με δικό του υπόδειγμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
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Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ΤΣΜΕΔΕ,
δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό
περιεχόμενο που καθορίζεται από το Νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
EΡΩΤΗΜΑ 3ο:
Ποιο είναι το ακριβές ποσοστό των νόμιμων κρατήσεων που βαρύνουν τον ανάδοχο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης γίνεται ρητή αναφορά ότι «κατά την
πληρωμή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία βαρύνουν τον ανάδοχο»
Αναλυτικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται :
α) με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % στην καθαρή αξία για την παροχή
υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/13)
β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συνολικού ποσού 0,1036% ως εξής:
0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους
χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ
ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου.
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