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Θέμα: Διευκρίνηση  επί  του  ερωτήματος  της  εταιρείας  “ΗΦΑΙΣΤΟΣ  SECURITY”  σχετικά  με  την
αριθμ.πρωτ.477178/11051/10-11-2017  με  ΑΔΑΜ:17PROC002226855  διακήρυξης  που  αφορά  τον  ανοικτό  ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό «Παροχή στατικής φύλαξης του  νέου κτηρίου της Π.Κ.Μ. Επί της οδού   26ης  Οκτωβρίου για το έτος 2018».

Σχετικά  με το από 28-11-2017  1ο διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας “  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  SECURITY”

που έχει ως εξής:

1. Στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, σελ. 32 αυτής , καθώς και στο
άρθρο 14Γ παρ. 2α της διακήρυξης (σελ. 19) προβλέπεται ότι: «…επισημαίνεται ότι μόνο εργαζόμενοι άνω των 25
ετών θα μπορούν να εργαστούν στην εν λόγω σύμβαση.» 
Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το εργασιακό κόστος για τον απαιτούμενο αριθμό των ατόμων,
σύμφωνα  με  τις  ανωτέρω  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  τον  όρο  για  την  απασχόληση  ατόμων
αποκλειστικά άνω των 25 ετών, υπερβαίνει το ποσό των 125.000,00€ που είναι ο προϋπολογισμός της διακήρυξης
χωρίς τον ΦΠΑ 24%. Παρακαλούμε, όπως μας επιβεβαιώσετε την ορθότητα του ποσού του προϋπολογισμού της
διακήρυξης, καθώς το ποσό των 125.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% που αναφέρεται στη διακήρυξη υπολείπεται του
νόμιμου εργασιακού. 
Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής στο 1ο ερώτημα:

Σας ενημερώνουμε ότι ο Προϋπολογισμός του εν λόγω έργου είναι 155.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σχετικά  με το από 28-11-2017  2ο διευκρινιστικό ερώτημα της εταιρείας “  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  SECURITY”

που έχει ως εξής:

2. Στο άρθρο 25 της διακήρυξης με τίτλο «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», στην παρ. 4 αυτού (σελ. 30) αναφέρεται 
ότι: «Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) επόπτη για την επίβλεψη της σύμβασης και επικοινωνία με 
αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής, τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.» 
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν ο επόπτης που αναφέρεται στη διακήρυξη συμπεριλαμβάνεται ή όχι στον 
απαιτούμενο αριθμό των ατόμων και εάν θα πρέπει να κοστολογηθεί επιπλέον του απαιτούμενου προσωπικού, 
προκειμένου να διαμορφώσουμε ανάλογα την οικονομική μας προσφορά. Στην περίπτωση που κοστολογείται 
επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιες είναι οι απαιτούμενες ημέρες και ώρες παρουσίας του επόπτη.

Απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής στο 2ο ερώτημα :
Σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι  στην οικονομική τους προσφορά θα κοστολογήσουν μόνο επτά
φύλακες. 
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