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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της με αριθμό 4075/2022 πρόσκλησης προσφοράς για την
ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας μέρους των χώρων του Γ. Ν. Καστοριάς 

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αριθμό 4075/2022 τεύχος πρόσκλησης υποβολής προσφοράς
2. Το  από  06-04-2022  αίτημα  παροχής  διευκρινίσεων  της  εταιρείας  «ΤΡΕΜΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού  2  σας διευκρινίζουμε  πως σύμφωνα με το σχετικό 1 τεύχος
πρόσκλησης:
1. Στην σελίδα 8  «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», αναφέρεται πως:

«Το  Γενικό  Νοσοκομείο  Καστοριάς  θα  αναθέσει  τις  υπηρεσίες  καθαριότητας  μέρους  των
χώρων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα για τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή
πλην αργιών.».  Στον συγκεκριμένο πίνακα αναφέρονται οι χώροι που θα καθαρίζονται. Επίσης
σύμφωνα με τον πίνακα υπολογισμού του προϋπολογισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών, δεν
έχουν  περιληφθεί  ώρες  για  τα  Σάββατα  τις  Κυριακές  και  τις  Αργίες.  Επιπλέον,  οι  τεχνικές
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι, σύμφωνα  και με τον τίτλο τους, οι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Από αυτές τις προδιαγραφές, δεν
θα  ληφθούν  υπόψιν  οι  αναφορές  σε  χώρους  και  ώρες  που  δεν  περιλαμβάνονται  στην
«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» και στους ανωτέρω πίνακες.

2.  Στην σελίδα 8 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», αναφέρεται πως:
«Αναλυτικά ο Ανάδοχος υποχρεούται:
1.  Να  προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στην  περ.  α)  του  άρθρου 207 του  ν.
4820/2021, για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Νοσοκομείο στο πλαίσιο εκτέλεσης της
σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του αναδόχου και του Νοσοκομείου»  Εφόσον η αναφορά είναι
για τον ανάδοχο  στο πλαίσιο της σύμβασης και όχι για τον προσφέροντα, τα  δικαιολογητικά και
πιστοποιητικά που αναφέρονται στην συνέχεια δεν απαιτείται να προσκομισθούν στα πλαίσια της
υποβολής προσφοράς αλλά θα απαιτηθούν στα πλαίσια της σύναψης της σύμβασης.

3. Στην σελίδα 5 «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», αναφέρεται πως: «Ο ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε
υπό του νόμου οριζόμενες  κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον



τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.». Η παρακράτηση φόρου 8%
δεν  θα  περιληφθεί  στην  προσφορά  ωστόσο  θα  γίνεται  από  τον  ανάδοχο  στα  πλαίσια  της
πληρωμής της σύμβασης σε κάθε έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

4. Στην σελίδα 5 «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», αναφέρεται πως: «Ο ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε
υπό του νόμου οριζόμενες  κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση,  σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.».  Στον Αναλυτικό Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να  αναγραφούν όλες οι Νόμιμες υπέρ Δημοσίου & τρίτων
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατά την σύνταξη του
πίνακα υπολογισμού  του  προϋπολογισμού  για  την  ανάθεση των  υπηρεσιών καθαριότητας,  οι
κρατήσεις  υπολογίσθηκαν  στο  ποσοστό  που  αναφέρεται  στον  ανωτέρω  πίνακα.  Λόγω
παραδρομής αναφέρεται πως: «Επί του ποσού της πρώτης εκ των κρατήσεων του προηγούμενου
εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού
20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943)» που δεν ισχύει για
την κράτηση υπέρ ψυχικής υγείας και  γιαυτό δεν έχει υπολογισθεί στο ανωτέρω ποσοστό
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