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ΘΕΜΑ Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Νο40/2016 για την «Παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» 
ΣΧΕΤ. Επιστολή της SL ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΚΕ με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ             
34456 / 29.11.2016 

             Επιστολή της MYSERVICES SECURITY AND FACILITY SA με αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ 
34483/30.11.2016 

 
 
 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών με τις οποίες οι αντίστοιχες εταιρείες ζητούν  
διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:  

 
 

1. Η κράτηση 0,06% υπέρ του ΕΑΑΔΗΣΗ, είναι η μοναδική κράτηση που θα 

περιλαμβάνεται στην τελική τιμή προσφοράς, (άρθρο 20 και 31 της Διακήρυξης). 

2. Οι μέρες και οι ώρες εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 35 της Διακήρυξης είναι 

δεσμευτικές για τους προσφέροντες. 

3. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 20 της Διακήρυξης.   

4. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 της Διακήρυξης «Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 

απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», 

δηλαδή περιλαμβάνει και το ποσό της προαίρεσης. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης «Τα υποχρεωτικά στοιχεία της εγγυητικής 

επιστολής συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο σχέδιο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ». Αυτό 

σημαίνει ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές γίνονται δεκτές, ανεξάρτητα από το ποιος 

πιστωτικός οργανισμός τις εκδίδει, αρκεί να περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρότυπου 

σχεδίου που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης. 

6. Η Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 η οποία σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης 
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θα υποβληθεί στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, πρέπει να είναι 

υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού φορέα 

«η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από α) διαχειριστή, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΙΚΕ, β) πρόεδρο και όλα τα μέλη του ΔΣ (εκτελεστικά και μη), όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ, γ) νόμιμο εκπρόσωπο (σε κάθε άλλη περίπτωση)».  

Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται στο ΕΣΗΔΗΣ είναι νόμιμα ψηφιακά 

υπογεγραμμένα. 
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