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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων του Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ. Διακήρυξης 04/2020, αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 93476

Ερώτηση:
Σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 4/2020, για την ανάθεση υπηρεσιών
«Καθαρισμού των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών»,
παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ και
ανά μήνα σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στο έργο θα εργαστούν 7 άτομα 4ωρης
απασχόλησης. Το κατώτατο ωρομίσθιο από το 2019 ανέρχεται σε 4,36 ευρώ, το ημερομίσθιο για 4
ώρες σε 17,44 ευρώ και οι μηνιαίες αποδοχές σε 383,68 ευρώ. Αν στο ποσό αυτό προσθέσουμε τις
ασφαλιστικές εισφορές και την αναλογία ανά μήνα των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, αναλογία
αδείας και αντικατάσταση εργαζομένων σε άδεια, το ποσό ξεπερνά τα 600 ευρώ το μήνα. Επομένως,
η μισθοδοσία για τα 7 άτομα θα ανέλθει σε 4.200 ευρώ τουλάχστον.
Επιπλέον της μισθοδοσίας, απαιτούνται: Χαρτιά υγείας, κρεμοσάπουνο, χειροπετσέτες και
απορρυπαντικά, κόστους τουλάχιστον 1.000 ευρώ.

Το κόστος μόνο για μισθοδοσία και αναλώσιμα ξεπερνά το ποσό του προϋπολογισμού. Επιπλέον
αυτών θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο καθαρισμός των τζαμιών, των κουρτινών, των υφασμάτινων
επίπλων, το διοικητικό κόστος, το εργολαβικό κέρδος και η παρακράτηση φόρου. Σχετικά με την
παρακράτηση φόρου 8%, λάβετε υπόψη σας ότι είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται και να
υπολογίζεται στην οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις: α)
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών: 373/2019, 25/2019, β) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών:
1101/2019, 135/2019.
Αν δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού, θα πρέπει να μειωθούν οι τεχνικές
προδιαγραφές.

Απάντηση:
Διευκρινίζεται ότι η παρακράτηση φόρου 8% δεν απαιτείται στην παρούσα σύμβαση διότι ο ΟΑΣΑ
εξαιρείται της υποχρέωσης αυτής. (ΠΟΛ.1120/25-4-2014 ).
Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μεταβάλλονται.
Επισημαίνεται ότι:
1. Στο τεύχος της διακήρυξης και συγκεκριμένα στη σελίδα 53, σημ. 5 αναφέρεται ότι «… Οι
ελάχιστες ποσότητες που πρέπει να καλύπτονται σε ετήσια βάση είναι 5.000 ρολά χαρτιού
…». Λίγο παρακάτω αναφέρεται ότι «…Οι μηνιαίες ποσότητες (1.083 ρολά…».
Το ορθό είναι «… Οι ελάχιστες ποσότητες που πρέπει να καλύπτονται σε ετήσια βάση είναι
5.000 ρολά χαρτιού …» Εκ παραδρομής αναγράφηκε μηνιαία ποσότητα 1.083 ρολά η οποία
είναι λανθασμένη.
2. Η ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών της σύμβασης είναι η 01η .09.2020.
3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Οικονομική Προσφορά, του τεύχους της διακήρυξης απαιτείται να
συμπληρωθεί ο Πίνακας Ανάλυσης Προσφοράς.
Για τον Πίνακα αυτό επισημαίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.
1. Το τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επιβαρύνουν τις
αναφερόμενες κρατήσεις στο πεδίο 9 του Πίνακα.
2. Ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) , η Εισφορά Αλληλεγγύης Ν. 4387, καθώς και
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συμπεριλαμβάνονται στις μεικτές αποδοχές και συνεπώς τα στοιχεία του πεδίου 6 δεν
θα συνυπολογιστούν στο σύνολο του Πίνακα.
3.

Η εισφορά Υπέρ ΟΑΕΔ 1% Ν. 3986/2011, δεν θα υπολογιστεί, αφού αντιστοιχεί σε
εισφορά που αφορά μόνο τους Δημοσίους Υπαλλήλους σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ. 16287/1375/07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας.
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