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ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Στο παράρτημα Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έχετε υπολογίσει τις ημέρες για το διάστημα από 1/6/2021 μέχρι και τις
31/8/2022.
Δεδομένης της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που είναι η 26η Ιουλίου 2021,
παρακαλώ όπως διευκρινίσετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης του
15μήνου παροχής των υπηρεσιών φύλαξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Στο παράρτημα Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αναγράφεται ως ποσοστό εργοδοτικών εισφορών το ποσοστό 25,06%.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4756/2020, οι εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (εργοδότη – εργαζόμενου) από 01.01.2021 οφείλονται μειωμένες κατά
τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020. Οι
διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν έως την 31η .12.2021.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών της πλήρους
απασχόλησης μέχρι 31/12/2021 είναι 22,54%.
Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε ποιο ποσοστό θα χρησιμοποιηθεί για τον
υπολογισμό των εργοδοτικών εισφορών για το έτος 2021 και για το έτος 2022.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Στο παράρτημα Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στο πεδίο προσαυξήσεις αναγράφεται:

όταν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις είναι:
ΝΥΧΤΕΣ ΣΑΒΒΑΤΑ & ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ
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Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παρακαλώ, όπως μας διευκρινίσετε αν για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές (ποσοστά) όπως έχουν υπολογιστεί στο
υπόδειγμα του προϋπολογισμού σας.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Στο παράρτημα Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και συγκεκριμένα στην ανάλυση των ημερών θα θέλαμε να μας
διευκρινίσετε αν η στήλη "ΣΑΒΒ & ΗΜΙΕΠ" , ο όρος "ΗΜΙΕΠ" αναφέρεται στις αργίες
Δημοσίου οι οποίες αμείβονται όπως και η εργασία το Σάββατο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Στο παράρτημα Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , Β.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, και κατά την ανάλυση των ημερών, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε:
Η στήλη ΕΒΔ τί ακριβώς σημαίνει και ποιες ημέρες περιλαμβάνει;
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Ο τρόπος υπολογισμού του εργατικού κόστους είναι υποχρεωτικό να ακολουθηθεί
όπως ακριβώς παρουσιάζεται στην διακήρυξη ή μπορούμε να προχωρήσουμε με τους
δικούς μας υπολογισμούς;
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το ποσοστό 0,64728% για τον υπολογισμό του Διοικητικού Κόστους καθώς και το
ποσό του εργολαβικού οφέλους, είναι υποχρεωτικά ή αποτελούν το μέγιστο;
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Β. Ο προϋπολογισμός των εκτάκτων αναγκών φύλαξης, ανέρχεται στο ποσό των
2.940,00 € + 705,60 € (ΦΠΑ) = 3.645,60 €.Ο προϋπολογισμός των έκτακτων
αναγκών φύλαξης έχει προϋπολογιστεί με βάσει το μηνιαίο κόστος της
σύμβασης και για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών
έκτακτων αναγκών. Ο υπολογισμός της ημερήσιας τιμολόγησης των
έκτακτων αναγκών θα υπολογίζεται το 1/30 του προϋπολογισμού των
εκτάκτων αναγκών φύλαξης, αφαιρούμενου του ποσοστού έκπτωσης.
Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε πως ακριβώς θα υπολογιστεί το ποσό για τις
έκτακτες ανάγκες φύλαξης γιατί σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να παρουσιαστεί
στην οικονομική μας προσφορά.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Τέλος, παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε αν η παρακράτηση 8% του φόρου
εισοδήματος θα συμπεριληφθει στην προσφορά μας ως στοιχείο του κόστους αυτής
και θα συμπεριληφθεί στις λοιπές κρατήσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερωτήσεις 1 έως 5.
Η περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών την εν λόγω παροχής υπηρεσιών έγινε από
επιτροπή η οποία έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμό 8865 απόφαση του Διευθύνοντα
Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ Α. Ε., στις 14/07/2021. Σκοπός της μελέτης είναι η περιγραφή
των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο προϋπολογισμός των εργασιών αυτών. Ο πίνακας
που παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός είναι ουσιαστικά η περιγραφή της μεθοδολογίας
σύμφωνα με την οποία υπολογίστηκε το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η
μεθοδολογία είναι ενδεικτική. Σχετικά με το ερώτημα 1, η έναρξη της σύμβασης δεν
είναι δυνατόν να υπολογιστεί με αυστηρή ακρίβεια, διότι εξαρτάται από την πορεία του
συνοπτικού διαγωνισμού. Η οποιαδήποτε απόκλιση θα είναι μικρή και άνευ ουσιαστικής
σημασίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο τελικό κόστος.
Σχετικά με τα ερωτήματα 2 και 3 διαμορφώνονται σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις
εργατικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα, ως προς το ερώτημα σχετικά με το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών,
διαμορφώνονται σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 9/2021 και όπως εκάστοτε θα
ισχύουν κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.
Σχετικά με την ερώτηση 4 και 5, οι επίσημες αργίες, οι οποίες διαχωρίζονται σε
υποχρεωτικές και προαιρετικές καθορίζονται με νόμο, όπως επίσης και οι συνθήκες
εργασίας και αμοιβής των αργιών.
Σχετικά με την ερώτηση 6. Η διακήρυξη, καθώς και το επισυναπτόμενο έντυπο
οικονομικής προσφοράς ζητά να συμπληρώσετε το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης.
Η μεθοδολογία κοστολόγησης της σύμβασης είναι ενδεικτική. Ο διαγωνισμός είναι
βάσει ποσοστού έκπτωσης.
Σχετικά με την ερώτηση 7, ισχύει ό,τι και στην ερώτηση 6.
Σχετικά με την ερώτηση 8, η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου και του κόστος των εκτάκτων αναγκών, αναλύεται στην
παράγραφο 1.3.2. Το ποσοστό έκπτωσης που θα αναγράφεται στην προσφορά θα
ισχύει και για τον προϋπολογισμός των εκτάκτων αναγκών, που δεν θα μπορεί να
ξεπερνά συνολικά τις 30 ημέρες.

Σχετικά με την ερώτηση 9, όλες οι παρακρατήσεις είναι υποχρέωση του αναδόχου. Η
αναθέτουσα αρχή παρακρατεί τα ποσοστά σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις του νόμου 4412/2016, αποδίδονται για λογαριασμό του αναδόχου και
συμψηφίζονται με τις τελικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

