Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9374/ 17-10-2018 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε./
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, ΑΘΗΝΑ

Σε συνέχεια ερωτηµάτων που ετέθησαν, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Έκτακτη φύλαξη
1α. Η προσφορά για κάθε ηµέρα έκτακτης φύλαξης αφορά είκοσι τέσσερις (24) ώρες
καθηµερινής ηµερήσιας φύλαξης επί πέντε (5) ηµέρες δηλαδή συνολικά εκατόν
είκοσι (120) ώρες. Σε περίπτωση που απαιτηθεί έκτακτη φύλαξη για ώρες φύλαξης
νύχτας, αργίας, Σαββάτου ή Κυριακής, τότε από τις ανωτέρω εκατόν είκοσι (120)
ώρες θα αφαιρεθεί χρόνος φύλαξης που αντιστοιχεί στις ώρες φύλαξης που
πραγµατοποιήθηκαν µε την προσθήκη των αντίστοιχων προβλεπόµενων από το νόµο
προσαυξήσεων.
1β. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύµβασης δεν ζητηθεί από την
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. η παροχή των ανωτέρω εκατόν είκοσι (120) ωρών, ως έκτακτη
φύλαξη, τότε οι εν λόγω ώρες θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο, ως επιπλέον ώρες
τακτικής φύλαξης από αυτές που προβλέπονται στη σύµβαση, µε αντίστοιχη
τροποποίηση της σύµβασης.
2. Κρατήσεις
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4
ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό
αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) 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 (Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017
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(Β' 969) “Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών
εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %.
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