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ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤ. : 1) Η υπ’ αριθ. 12021080 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου
Χολαργού.
2) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 6916/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008477182/ 2021) Διακήρυξη του Διαγωνισμού με
τίτλο: "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ".
3) Το από 19/04/2021 εισερχόμενο Αίτημα για Συμπληρωματικές Πληροφορίες/ Διευκρινήσεις που
υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία «SBC BUILDING MANAGEMENT
& TECHNICAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. "SBC BUILDINGS MANAGEMENT"».
Σε απάντηση του ως άνω αιτήματος για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το διαγωνισμό
"ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ" θα θέλαμε να
σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:
1. Σε ότι αφορά τα τετραγωνικά προς καθαρισμό των κτιρίων: 1. Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού και
2. Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα 4 της μελέτης καθώς και
στην σελίδα 38 της διακήρυξης.
2. Σε ότι αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, στο ΠΙΝΑΚΑ στη στήλη “ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ”, σας
διευκρινίζουμε ότι στην αναφορά “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ” (σελ. 38-39) εννοούνται οι μέρες Δευτέρα έως
και Παρασκευή.
3. Α. Σε ότι αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, στο ΠΙΝΑΚΑ ''ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ'' (σελ.71) στη γραμμή "ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (άθροισμα 5+6+7+8+9+10,
αριθμητικώς)" καθώς και στην γραμμή "ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ (άθροισμα 5+6+7+8+9+10,
ολογράφως)", σας αναφέρουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται λάθος άθροισμα (5+6+7+8+9+10)
και διευκρινίζουμε ότι το σωστό είναι: άθροισμα “6+7+8+9+10+11”.



Β. Σε ότι αφορά τον φόρο παρακράτησης εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού,
διευκρινίζουμε ότι δεν αναφέρεται σε κάποιο σημείο ότι πρέπει να γίνει αναφορά του
συγκεκριμένου φόρου παρακράτησης και παρακαλώ να λάβετε υπόψιν και την “ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1” του
εντύπου οικονομικής προσφοράς.
Σας
ενημερώνουμε
επίσης
ότι
έχει
αναρτηθεί
στο
site
του
Δήμου
(https://www.dpapxol.gov.gr/diagonismoi/prokirikseis.html), ορθή επανάληψη του εντύπου
οικονομικής προσφοράς.

4. Α. Σε ότι αφορά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, στο ΠΙΝΑΚΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥ''(σελ.72), τρίτη στήλη ''ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ'', διευκρινίζουμε ότι η Τρίτη στήλη
αναφέρεται στον τρόπο που στηριχτήκατε ώστε να συμπληρωθεί το ποσό σε κάθε πεδίο
περιγραφής (π.χ. συλλογική σύμβαση ή κάτι διαφορετικό)
Β. Σε ότι αφορά στη σελίδα 73 ''Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό
φορέα για διάστημα ……………………….. (…..) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, διευκρινίζουμε ότι εκ παραδρομής έχει γραφτεί λάθος μονάδα χρονικής μέτρησης,
σας αναφέρουμε ότι η σωστή μονάδα είναι ¨ημέρες¨ (120 ημερών από την επόμενη), επίσης σας
αναφέρουμε ότι έχει διορθωθεί και στην ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς.
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