Διεύθυνση Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες:
Τηλ.: 210 3339557
Fax: 210 3339458
E-mail: asfaragoulia@etasa.gr

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018.
Αριθ. Πρωτ.: 3408

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό για την
παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Λειτουργίας του Υποκαταστήματος
«Ι.Π. Αιδηψού» - Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 3061/02.05.2018.
Αναφορικά με ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην ΕΤΑΔ ΑΕ από
ενδιαφερόμενους σχετικά με τον υπόψη Διαγωνισμό, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
Ερώτημα 1ο: Παρακαλούμε όπως μας δοθεί η δυνατότητα επίσκεψης
των χώρων όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες, προκειμένου να σχηματιστεί
ολοκληρωμένη άποψη για το έργο που θα παρασχεθεί.
Απάντηση:
Μπορείτε
να
επισκεφθείτε
τους
χώρους
Υποκαταστήματος κατόπιν συνεννόησης με την Προϊσταμένη
Υποκαταστήματος κα. Γκίκα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974300293.

του
του

Ερώτημα 2ο: Στην παράγραφο 5.2 της διακήρυξης αναφέρεται: «Η
δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο στον
οποίο θα ανατεθεί η παρούσα σύμβαση». Παρακαλούμε όπως μας
γνωρίσετε το κόστος αυτό προκειμένου να ληφθεί υπόψιν κατά τη σύνταξη
της οικονομικής προσφοράς.
Απάντηση: Το Κόστος δημοσίευσης του εν λόγω διαγωνισμού
ανέρχεται στο ποσό των €1.092,00 Πλέον ΦΠΑ.
Ερώτημα 3ο: Στο Παράρτημα Ι Αναφέρει πως για τις υπηρεσίες
Διοικητικής Υποστήριξης για την περίοδο από 01.06.2018 έως 31.12.2018,
ζητά 1 άτομο και δίπλα διαχωρίζει τη χρονική περίοδο από 01.06.2018 έως
30.09.2018 και από 01.07.2018 έως 31.10.2018. Διευκρινίστε μας σας
παρακαλώ εάν χρειάζεται ένα μόνο άτομο καθ΄ όλη την διάρκεια ή εάν από
01.06.2018 έως 30.06.2018 και 01.10.2018 έως 31.12.2018 ένα άτομο
και από 01.07.2018 έως 30.09.2018 2 άτομα.
Απάντηση: Από 01.06.2018 έως 30.06.2018 και 01.10.2018 έως
31.10.2018 ένα άτομο και από 01.07.2018 έως 30.09.2018 2 άτομα όπως
σαφώς αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.
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Ερώτημα 4ο: Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν έχετε συμπεριλάβει
στον προϋπολογισμένο ποσό τις προσαυξήσεις των τριετών προϋπηρεσίας
για τους υπαλλήλους, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με την διακήρυξη, ή
αν είναι όλοι υπολογισμένοι με τον κατώτατο μισθό βάση της Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Απάντηση: Η σύνταξη της οικονομικής προσφοράς από τις
συμμετέχουσες εταιρείες θα γίνει βάση του Παραρτήματος Ι «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
– Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» της εν
λόγω διακήρυξης με τα στοιχεία και τα κριτήρια που αναφέρονται σε αυτό.
Ερώτημα 5ο: Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι σύμφωνα με την
παράγραφο 9.3 η αναθέτουσα εταιρεία έχει το δικαίωμα να απαντήσει στα
ερωτήματα έως τις 18.05.2018 και ώρα 15:00. Λαμβάνοντας υπόψιν το
γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7.2 η καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών είναι 21.05.2018 και ώρα 11:00, είναι
ανέφικτο να γίνει σωστός υπολογισμός της οικονομικής μας προσφοράς και
να προλάβει να αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς διότι οι δύο μέρες
που μεσολαβούν είναι Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ να γίνει όσο πιο άμεσα
γίνεται η επεξεργασία των ερωτημάτων μας και να λάβουμε τις
διευκρινίσεις ώστε να προλάβουμε να καταθέσουμε την προσφορά μας για
το συγκεκριμένο έργο για το οποίο ενδιαφερόμαστε.
Απάντηση: Οι διευκρινίσεις θα απαντηθούν σύμφωνα με την
παράγραφο 9.3 της Διακήρυξης.
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