
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα, 6/9/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              Αρ. Πρωτ.:37020
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ :
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ως  ο  Πίνακας Αποδεκτών
Τηλ : (213) 2010 569-432
Fax :213 2010419

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με  την πρόσκληση ενδιαφέροντος για
την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του  Κ.Υ. Ηλιούπολης – 1ης  Υ.ΠΕ. Αττικής»

Σχετικό : Το από 1-9-2017 έγγραφό σας. 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας καταθέτουμε τα εξής:
1. Η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θα καθοριστεί αφού ολοκληρωθεί η διαγωνιστική

διαδικασία και έως τέλος Σεπτεμβρίου και θα έχει διάρκεια 4 μηνών από την υπογραφή
της  με  δικαίωμα  διακοπής  της  σε  περίπτωση  λήψης  της  επίσχεσης  εργασίας  ή
ολοκλήρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας .

2. &    3.  
Η προσφορά θα αποτελείται από τον φάκελο (κλειστό) ο οποίος θα πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο  της  Υπηρεσίας  και  θα  εμπεριέχει  την  οικονομική  προσφορά  και  την
υπεύθυνη δήλωση (  όπως αναλυτικά αναφέρεται  στην  σελίδα 2 της πρόσκλησης).  Τα
δικαιολογητικά θα ζητηθούν από την ανάδοχο εταιρεία.

4.    Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαιτούνται εφόσον με την υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται
ότι  οι  υποψήφιοι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  πρόσκλησης  και  τους  αποδέχονται
ανεπιφύλακτα.

5.     Η  προσφορά  μπορεί  να  υποβληθεί  μόνο  σε  πρωτότυπη  μορφή  και  δεν  απαιτείται
αντίγραφό της.

6.     Οι  υπηρεσίες  θα  παρέχονται  από  Δευτέρα  έως  και  Παρασκευή  και  το  ωράριο  θα
καθοριστεί από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Κ.Υ. Ηλιούπολης  και το ωράριο εργασίας
θα είναι από τις  06.00π.μ. έως  τις 22.00μ.μ.   (όχι  νυχτερινό).  Οι  προς καθαριότητα
επιφάνειες ανέρχονται συνολικά στα  2.262,4τμ.  

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις,  δεν γίνονται
δεκτές.

8. Ο επόπτης συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της οικονομικής προσφοράς.
9. Ως προς  το σύστημα καταχώρησης των απορρυπαντικών και προϊόντων καθαρισμού  θα

ακολουθηθεί η ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.4254/2014). 
10. Το ποσό του προϋπολογισμού είναι εντός  Παρατηρητηρίου Τιμών

7.    Κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο:
o Υπέρ  Δημοσίου,  παρακράτηση  ποσοστού  0,02%  επί  της  αξίας  των  τιμολογίων  των
συμβάσεων των προμηθειών και υπηρεσιών υγείας,  μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε
άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
36 του Ν.4412/2016.
o Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων 0,06% ΕΑΑΔΗΣΥ  βάσει του Ν.4112/2016.
o Χαρτόσημο 3% επί των άνω κρατήσεων και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου
o Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007
o Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται  επί της αξίας κάθε  πληρωμής προ φόρων  και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών 
o Παρακράτηση 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.



Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ      

ΧΡΥΣΑΝΘΗ   ΚΙΣΚΗΡΑ
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