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Α.Φ.Μ. : 
Δ.Ο.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Σε απάντηση της από 14-5-2012 επιστολή σας (αριθμ.πρωτ. 5611/14-5-2012 
εισερχ.ΕΛ.Γ.Α.) σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
EΡΩΤΗΜΑ 1: 
Η ημερομηνία σύνταξης της υπεύθυνης δήλωσης θα είναι η ημερομηνία παράδοσης του 
φακέλου στην εταιρεία ταχυμεταφορών, εφόσον η προσφορά σταλεί με κούριερ; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Ημερομηνία σύνταξης των υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 5 των ανωτέρω 
διακηρύξεων θα είναι η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς σας. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 2: 
Τα εξειδικευμένα στοιχεία άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 θα τοποθετούν σε χωριστό κεφάλαιο 
(σφραγισμένος φάκελος) του Φακέλου Δικαιολογητικών; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5, παρ. 5.2.6 των ανωτέρω διακηρύξεων, με την οποία ο 
προσφέρων θα δηλώνει, κατ’εφαρμογή του άρθρου 68 Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-
2010): 
1. τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί 
2. τις ημέρες και ώρες εργασία τους 
3. τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 
4. το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες     
    αποδοχές των εργαζομένων  
5. το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά και  
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 ΚΟΙΝ:   Ως πίνακας διανομής  

 

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί των αριθμ. 5207/2012, 5208/2012, 
5202/2012, 5206/2012, 5457/2012 και 5458/2012 διακηρύξεων 
διαγωνισμών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των κτιρίων, 
στους οποίους στεγάζονται οι υπηρεσίες των Υποκ/των ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας, 
Κοζάνης, Πάτρας, Τρίπολης, Αγρινίου και Λάρισας» 
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6. τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο,  
θα τοποθετηθεί στον ΦΑΚΕΛΟ 1 με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του 
άρθρου 8 της παρ.8.11 των ανωτέρω διακηρύξεων. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 3: 
Η υπεύθυνη δήλωση των πιστοποιήσεων (ISO σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, 
περιβαλλοντική διαχείριση και οικολογικά προϊόντα καθαρισμού), θα είναι θεωρημένη; 
Επιπλέον θα αρκείται σε απλή δήλωση ότι η Clean n Neat διαθέτει πιστοποιήσεις και ότι θα 
χρησιμοποιήσει οικολογικά απορρυπαντικά; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 5 παρ. 5.3 των ανωτέρω διακηρύξεων δεν απαιτείται να 
είναι θεωρημένη και θα δηλώνει κάθε ισχύουσα πιστοποίηση του υποψηφίου αναδόχου κατά 
ISO σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα 
πιστοποίηση για την περιβαλλοντική διαχείριση και για τα οικολογικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων καθαρισμού, που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 4: 
Η διακήρυξη απαιτεί να μονογραφούν και τα δικαιολογητικά συμμετοχής; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 8 «Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών», παρ. 8.3, 
εδάφιο (β) των ανωτέρω διακηρύξεων: Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την 
τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και 
να φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 5: 
Για τις Μικροβιοκτονίες – Εντομοκτονίες – Μυοκτονίες απαιτείται πιστοποιητικό. Αυτό θα 
δίδεται αφότου εκτελεσθεί η εργασία; Αν ναι σε αυτή τη φάση, σας αρκεί υπεύθυνη δήλωση 
ότι θα προσκομιστεί η παραπάνω βεβαίωση; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών θα εκδίδεται μετά το πέρας των εργασιών 
Μικροβιοκτονίας-Εντομοκτονίας-Μυοκτονίας σε όλους του χώρους. 
 
EΡΩΤΗΜΑ 6: 
Σχετικά με την οικονομική προσφορά: α) θα υπολογισθούν κρατήσεις και αν ναι ποιες είναι, β) 
η προσφορά θα υπολογισθεί με Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ή με την κλαδική σύμβαση; γ) στη διακήρυξη 
αναφέρεται η πλήρης τήρηση της εργατικής νομοθεσίας: άρα θα απορριφθούν προσφορές 
που δε θα συμπεριλάβουν κόστος αντικατάστασης αδείας ή δεν υπολογίζουν τα δώρα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρο 1 του Ν. Υπ’ αριθμ. 3302/2004; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παρ.8.11 φακ.3 και στο 
άρθρο 11 των ανωτέρω διακηρύξεων. 
 
 
 
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
1. EXPRESS CLEANING 
 Βίτσι 26 ΘΕΣ/ΚΗ 
 Τηλ: 2311 27 11 82 
 Φαξ: 2314 00 39 51 
2. ΣΑΚΙΖΛΗ ΞΑΝΘΟΥΛΗ 
 Καλλιπόλεως 93 - 682 00 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
 Τηλ: 25520 81 794 
 Φαξ: 25520 81 794 
3. ΜΠΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 Χειμαδιό ΗΛΕΙΑΣ 
 Τηλ: 26210 61 909 
 Φαξ: 26210 61 909 
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