
 
 

	

	

	

	

ΤΕΥΧΟΣ	ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

για	την	επιλογή	Αναδόχου	για	το	έργο:	

	

«Παροχή	Υπηρεσιών	Καθαριότητας	χώρων	γραφείων	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε	

οι	οποίοι	βρίσκονται	α)	επί	της	διασταυρώσεως	των	οδών	Φιλελλήνων	
αρ.	7	και	Ξενοφώντος	αρ.	6	στην	Αθήνα	και	β)	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	

7	στην	Αθήνα»	

	

(ΑΔΑM:	18PROC003854685)	

	

	

	

	

Διευκρινίσεις	
	

	

	

	

	

	

	

	

	



Α.	 ΥΠ΄ 	 ΑΡΙΘ. 	 ΠΡΩΤ. 	 1859/ΕΥΥΑΠ	 1785/23.10.2018	 ΕΑΤΑ	 ΑΕ	 ΑΙΤΗΜΑ	
ΠΑΡΟΧΗΣ	ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ	 	

ΕΡΩΤΗΜΑ	1: 	 	

Στην	προκήρυξη	δεν	αναφέρονται	πόσα	άτομα	ή	σύνολο	ωρών		καθαρισμού	των	χώρων	σας	

βάσει	 του	 άρθρου	 68	 που	 ζητάτε	 στη	 σελίδα	 19	 α)	 	 αριθμός	 εργαζομένων	 β)	 ημέρες	 και	

ώρες	εργασίας	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ		

	

Στο	 Παράρτημα	 I	 της	 Διακήρυξης	 παρέχεται	 αναλυτικό	 πρόγραμμα	 των	 εργασιών	

καθαρισμού,	με	 τη	διευκρίνιση	ότι	 ο	 καθαρισμός	θα	 γίνεται	 εκτός	 των	ωρών	 λειτουργίας	

και	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 όχι	 μεταξύ	 των	 ωρών	 09:00	 έως	 17:00.	 Οι	 ακριβείς	 ώρες	 θα	

καθοριστούν	 στη	 σύμβαση	 που	 θα	 υπογραφεί	 με	 τον	 Ανάδοχο,	 ύστερα	 από	 σχετική	

συνεννόηση.	Περαιτέρω,	εναπόκειται	στον	κάθε	προσφέροντα	να	εκτιμήσει	τον	αριθμό	των	

ατόμων	 που	 απαιτούνται	 για	 την	 ολοκλήρωση	 των	 εργασιών	 καθαρισμού	 σε	 εύλογο	

χρονικό	διάστημα	αλλά	και	 ικανοποιητικά	από	ποιοτική	άποψη	βάσει	του	προγράμματος,	

κάτι	άλλωστε	που	θα	συνεκτιμηθεί	από	 την	Επιτροπή	Αξιολόγησης	 κατά	 την	 εξέταση	 των	

προσφορών	ώστε	να	διασφαλιστεί	η	καλύτερη	δυνατή	παροχή	υπηρεσιών.	

	

ΕΡΩΤΗΜΑ	2: 	 	

Στη	 σελίδα	 12	 παρ.	 2.2.4	 αναφέρετε	 οικονομική	 και	 χρηματοοικονομική	 επάρκεια.	 Στη	

σελίδα	όμως	18	στα	περιεχόμενα	φακέλου	<<Δικαιολογητικά	Συμμέτοχης>>,	στη	σημείωση,	

αναφέρετε	οι	συμμετέχοντες	μπορούν	να	συμπληρώσουν	μόνο	την	ενότητα	α	του	μέρους	

IV	 του	 ΤΕΥΔ.	 την	 ενότητα	 β	 που	 ζητάει	 οικονομική	 και	 χρηματοοικονομική	 επάρκεια	 δεν	

είναι	απαραίτητο	να	τη	συμπληρώσουμε	;	σελ.	47		

ΑΠΑΝΤΗΣΗ		

Η	οικονομική	και	χρηματοοικονομική	επάρκεια	αποτελεί	ένα	από	τα	κριτήρια	επιλογής	της	

παρούσας	 Διακήρυξης	 και	 αποδεικνύεται	 με	 την	 προσκόμιση	 των	 αποδεικτικών	 μέσων	

όπως	 αυτά	 απαριθμούνται	 στο	 άρθρο	 2.2.6	 	 (περίπτωση	 Β.3.)	 της	 Διακήρυξης,	 εφόσον	

ανακηρυχθείτε	 Προσωρινός	 ανάδοχος.	 Κατά	 την	 υποβολή	 της	 προσφοράς	 σας,	

προετοιμάζοντας	 το	 υποφάκελο	 «Δικαιολογητικά	 Συμμετοχής»	 ο	 οποίος	 περιλαμβάνει	 το	

ΤΕΥΔ	όπως	περιγράφεται	στο	άρθρο	2.4.3	 ,	μπορείτε	είτε	απλά	να	απαντήσετε	ΝΑΙ	Ή	ΌΧΙ	



στην	ενότητα	α	του	μέρους	 IV	του	ΤΕΥΔ,	είτε	επικουρικά	αν	θέλετε	να	συμπληρώσετε	και	

επιπλέον	στοιχεία	στην	ενότητα	β.		

	

ΕΡΩΤΗΜΑ	3: 	 	

Στο	 υπόδειγμα	 της	 οικονομικής	 προσφοράς	 αναφέρεται	 η	 περιγραφή	 εργασίας	 και	 η	

συχνότητα.	 Εκτός	 αυτών	 θα	 προσκομιστεί	 και	 τεχνική	 περιγραφή	 και	 στο	 	 φάκελο	

δικαιολογητικών	(στη	σελ.	17	αναφέρετε	δυο	φακέλους)	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ		

Στο	άρθρο	2.4.2	 της	Διακήρυξης	 (σελ.	17)	περιγράφονται	οι	2	υποφάκελοι	που	πρέπει	 να	

περιλαμβάνονται	 στον	 φάκελο	 της	 προσφοράς	 ήτοι	 :	 α)	 υποφάκελος	 «Δικαιολογητικά	

Συμμετοχής»	 και	 β)	 )	 υποφάκελος	 «Οικονομική	Προσφορά».	 Ακολούθως	 στο	άρθρο	 2.4.3		

της	Διακήρυξης	μνημονεύεται	τι	πρέπει	να	περιέχει	ο	κάθε	υποφάκελος	ξεχωριστά.		

	

	

ΕΡΩΤΗΜΑ	4: 	 	

Στη	 σελίδα	 4	 της	 προκήρυξης	 αναφέρετε	 οι	 εν	 λόγω	 χώροι	 έχουν	 συνολική	 εσωτερική	

επιφάνεια	669	τ.μ	.	τα	τετραγωνικά	μέτρα.	αυτά	είναι	και	για	τα	δυο	κτίρια	;	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ		

Η	 εσωτερική	 επιφάνεια	 (τετραγωνικά	 μέτρα)	 των	 χώρων	 στους	 οποίους	 ο	 Ανάδοχος	 θα	

παρέχει	τις	υπηρεσίες	καθαρισμού	είναι	πράγματι	669	τ.μ.	συνολικά	και	για	τα	δύο	κτίρια,	

όπως	αναλυτικά	παρουσιάζεται	και	στο	Παράρτημα	V	της	Διακήρυξης.	Όπως	επισημαίνεται	

στη	 Διακήρυξη	 υπάρχει,	 πλέον	 αυτών,	 εξωτερική	 αυλή	 και	 κλιμακοστάσιο	 στο	 κτίριο	 της	

οδού	 Ξενοφώντος	 7,	 τα	 οποία	 πρέπει	 επίσης	 να	 καθαρίζονται	 λιγότερο	 συχνά	 αλλά	 σε	

τακτά	χρονικά	διαστήματα.		

	

ΕΡΩΤΗΜΑ	5: 	 	

	Τα	 αποδεικτικά	 μέσα	 σελ.	 13	 παρ.	 2.2.6	 τα	 αποδεικτικά	 μέσα	 προσκομίζονται	 μετά	 τη	

προσφορά		ή	θέλετε	κάποια	στο	φάκελο	δικαιολογητικά	συμμετοχής	



ΑΠΑΝΤΗΣΗ		

Όπως	 αναλυτικά	 περιγράφεται	 στο	 άρθρο	 3.2	 της	 Διακήρυξης,	 η	 προσκόμιση	 των	

αποδεικτικών	μέσων	που	απαριθμούνται	στο	άρθρο	2.2.6		της	Διακήρυξης	λαμβάνει	χώρα	

εφόσον	ανακηρυχθείτε	Προσωρινός	ανάδοχος.	

	

ΕΡΩΤΗΜΑ	6: 	 	

Τα	 υλικά	 καθαρισμού,	 χειροπετσετες,	 κρεμοσάπουνο,	 χαρτί	 w.c.	 παρέχονται	 από	 την	

υπηρεσία	σας	:	

ΑΠΑΝΤΗΣΗ		

Χειροπετσέτες,	 κρεμοσάπουνο,	 χαρτί	 w.c.,	 όντως	 παρέχονται	 από	 την	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	

Αντιθέτως	 επαγγελματικές	 σφουγγαρίστρες,	 σκούπες,	 ξεσκονόπανα,	 καθαριστικά	

πατώματος,	 χλωρίνες,	 γάντια	 δεν	 παρέχονται	 από	 την	 ΕΑΤΑ.	 Α.Ε.	 αλλά	 συνιστούν	 τον	

αναγκαίο	εξοπλισμό	του	αναδόχου	για	την	προσήκουσα	παροχή	των	υπηρεσιών.		

	

	


