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ΕΡΩΤΗΜΑ 1
Α) Η εγγυητική συµµετοχής για την γραµµή 2 δεν είναι 3.510,00€ ό̟ως
αναγράφει η διακήρυξη αλλά 3.410,00€ καθώς υ̟ολογίζεται ως 2% ε̟ί του
̟ροϋ̟ολογισµού ̟ου είναι 170.500,00€ χωρίς ΦΠΑ. Παρακαλούµε για την
ε̟ιβεβαίωση σας.
Β) Στη σελίδα 13 της διακήρυξης αναφέρονται τα ̟οσά για την έκδοση των
εγγυητικών ε̟ιστολών συµµετοχής , τα ο̟οία έχουν ως κάτωθι:
Γραµµή 1 : 2.440,00€
Γραµµή 2 : 3.510,00€
Γραµµή 3 : 2.900,00€
Το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης κάθε τµήµατος σύµφωνα µε τους
̟ροϋ̟ολογισµούς του κάθε τµήµατος έχουν ως κάτωθι:
Γραµµή 1 : 2.440€
Γραµµή 2 : 3.410€
Γραµµή 3 : 3.000€
Παρακαλούµε ό̟ως µας ε̟ιβεβαιώσετε ̟οια ̟οσά ισχύουν για την έκδοση των
εγγυητικών ε̟ιστολών.
Γ) Εγγυητική Συµµετοχής, σελ. 13 αναφέρεται «Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, το 2% της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης κάθε τµήµατος, ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των:
∆ύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (2.440,00€) για την γραµµή 1
Τριών χιλιάδων ̟εντακοσίων δέκα Ευρώ (3.510,00€) για την γραµµή 2
∆ύο χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (2.900,00€) για την γραµµή 3»
Α̟ό τα ανωτέρω ̟οσά και σύµφωνα µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό του έργου ανά
γραµµή δεν έχει υ̟ολογιστεί το 2% για τις γραµµές 2 και 3. Ό̟ου ο ορθής
υ̟ολογισµός είναι:
Τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα Ευρώ (3.410,00€) για την γραµµή 2
Τριών χιλιάδων Ευρώ (3.900,00€) για την γραµµή 3
Παρακαλούµε ό̟ως διευκρινίσετε τα ̟οσά των εγγυητικών
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Το άρθρο 2.2.2

Εγγύηση συµµετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
κάθε τµήµατος, ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των
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δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (2.440,00€) για τη γραµµή 1
τριών χιλιάδων ̟εντακοσίων δέκα Ευρώ (3.510,00€) για τη γραµµή 2
δύο χιλιάδων εννιακοσίων Ευρώ (2.900,00€) για τη γραµµή 3
διορθώνεται ως εξής
2.2.2

Εγγύηση συµµετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της ̟αρούσας
σύµβασης, κατατίθεται α̟ό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς,
εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
κάθε τµήµατος, ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των
δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα Ευρώ (2.440,00€) για τη γραµµή 1
τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα Ευρώ (3.410,00€) για τη γραµµή 2
τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€) για τη γραµµή 3
ΕΡΩΤΗΜΑ 2
Α) Στη σελίδα 20 της διακήρυξης αναφορικά µε το άρθρο 2.2.6.1, Τεχνική και
ε̟αγγελµατική ε̟άρκεια αναφέρεται ότι για την α̟όδειξη του κριτηρίου εάν ο
̟ελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υ̟οβάλλεται
δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού ό̟ως εκ̟ροσω̟είται α̟ό τον Νόµιµο
Εκ̟ρόσω̟ό ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο, και όχι η σχετική
Σύµβαση.
Παρακαλούµε διευκρινίστε µας αν για την εν λόγω βεβαίωση εννοείται
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή διαφορετικά ̟αρακαλώ ενηµερώστε µας τι
ακριβώς βεβαίωση χρειάζεται.
Β) Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα, σελ. 20 αναφέρεται «…. εάν ο
Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υ̟οβάλλεται
̟ιστο̟οιητικό ή ̟̟ρωτόκολλο ̟̟αραλαβής (οριστικής ή τµηµατικής) ή βεβαίωση
καλής εκτέλεσης των εργασιών ̟ου έχει συνταχθεί και αρµοδίως υ̟ογραφεί
α̟ό την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισµός,
ως στοιχείο τεκµηρίωσης υ̟οβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού ό̟ως
εκ̟ροσω̟είται α̟ό τον Νόµιµο Εκ̟ρόσω̟ο ή κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο
̟̟ρόσω̟ο, και όχι η σχετική Σύµβαση».
Παρακαλούµε ό̟ως µας διευκρινίσετε αν στην ̟ερί̟τωση ̟ελάτη ιδιωτικού
οργανισµού σας καλύ̟τει αντί για δήλωση του Ιδιώτη να υ̟οβληθεί βεβαίωση
καλής εκτέλεσης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Ο οικονοµικός φορέας µ̟ορεί ν αυ̟οβάλλει βεβαίωση καλής εκτέλεσης
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3
Στην Οµάδα Β της γραµµής 1 σελ. 156, αναφέρετε ότι δύο φορές το µήνα σε
καθηµερινές εργάσιµες ηµέρες θα γίνεται ύστερα α̟ό καθοδήγηση της
αρµόδιας διεύθυνσης νυχτερινοί καθαρισµοί κατά τις ώρες 22.00-06.00.
∆ιευκρινίστε µας αν οι νυχτερινοί καθαρισµοί θα γίνονται ε̟ι̟λέον της
̟ρωινής α̟ασχόλησης και α̟ό ̟όσα άτοµα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Οι καθαρισµοί δεν θα γίνονται ε̟ι̟λέον της ̟ρωινής α̟ασχόλησης. Θα
̟αρέχεται α̟ό ένα άτοµο.
ΕΡΩΤΗΜΑ 4
Στην Οµάδα Α των τεχνικών ̟ροδιαγραφών , σελίδα 140, στον ̟ίνακα
κατανοµής ̟ροσω̟ικού διευκρινίστε µας εάν ο ε̟ό̟της θα ̟ρέ̟ει να
υ̟ολογιστεί α̟ό ∆ευτέρα έως Κυριακή.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Θα υ̟ολογιστεί α̟ό ∆ευτέρα έως Κυριακή.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5
Για τον υ̟ολογισµό του ωροµισθίου αναφέρεται στην διακήρυξη ότι «Το 50%
του ̟ληθυσµού των εργαζοµένων ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο Ανάδοχος και θα
υπολογίσει την οικονοµική του ̟ροσφορά, θα έχουν τουλάχιστον 3 τριετίες».
Ό̟ως γνωρίζετε έχει καταργηθεί η ̟ληρωµή της 3ης τριετίας και είναι ̟λέον
̟ληρωτέα η ̟ροϋ̟ηρεσία µε δύο τριετίες έως 14/2/2012 δηλαδή ηµεροµίσθιο
28,80€. Θα υ̟ολογίσουµε λοι̟όν το 50% µε αυτό το ηµεροµίσθιο (28,80€) ή µε
ότι ακριβώς ζητάει η διακήρυξη δηλαδή 3 τριετές ̟ου είναι 30,11€;
Παρακαλούµε να διευκρινίσετε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Ό̟ου αναφέρεται στο Τεύχος ∆ιακήρυξης ότι «Το 50% του ̟ληθυσµού των
εργαζοµένων, ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο Ανάδοχος και θα υ̟ολογίσει την οικονοµική του
̟ροσφορά, θα έχουν τουλάχιστον 3 τριετίες»
διορθώνεται ως κάτωθι:
«Το 50% του ̟ληθυσµού των εργαζοµένων, ̟ου θα χρησιµο̟οιήσει ο Ανάδοχος
α̟αιτείται να έχει εµ̟ειρία 3 τριετίες και ̟άνω».
ΕΡΩΤΗΜΑ 6
Εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού: Είναι α̟αραίτητη η εκ̟αίδευση ̟ροσω̟ικού έστω
και αν το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί για την υλο̟οίηση του έργου
εργάζεται ήδη στον καθαρισµό των σταθµών και ε̟οµένως είναι ήδη
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εκ̟αιδευµένο; Στην ̟ερί̟τωση ̟ου είναι α̟αραίτητη η εκ̟αίδευση το κόστος
αυτό (Άτοµα Χ 50€) θα συµ̟εριληφθεί στο ∆ιοικητικό κόστος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
Στο Παράρτηµα ΙΙ- ΄Οροι Ασφαλείας «Εκ̟αίδευση και Προσόντα του
Προσω̟ικού του Αναδόχου» του Τεύχους ∆ιακήρυξης διαγράφεται η
̟αράγραφος:
Η χρονική διάρκεια ισχύος της ληφθείσας εκ̟αίδευσης ̟αύει ισχύουσα µε τη
λήξη της σύµβασης του κατά ̟ερί̟τωση Αναδόχου, ανεξαρτήτως χρονικής
διάρκειας αυτής, η δε µέγιστη χρονική διάρκειά της, σε ̟ερί̟τωση
µακροχρόνιων ή ε̟αναλαµβανοµένων µε τον ίδιο Ανάδοχο, συµβάσεων,
ανέρχεται στα κατά τα οριζόµενα α̟ό τις διαδικασίες της Εταιρείας, αναλόγως
του ε̟ι̟έδου ̟ιστο̟οίησης, τα ο̟οία και είναι:
Ενηµερωµένος ε̟ί Θεµάτων Τροχιάς, χωρίς ηµεροµηνία λήξης.
Πιστο̟οιηµένος για Εργασίες Ε̟ί ή Πλησίον της Τροχιάς, µε ισχύ δύο (2) ετών
και τρο̟ο̟οιείται ως κάτωθι.
Όλοι οι εργαζόµενοι του αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να κατέχουν ̟ιστο̟οίηση
εκ̟αίδευσης α̟ό τη ΣΤΑΣΥ η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να είναι εν ισχύ καθόλη τη
διάρκεια της σύµβασης.
Tο κόστος της εκ̟αίδευσης δεν θα συµ̟εριληφθεί στο ∆ιοικητικό κόστος
ΕΡΩΤΗΜΑ 7
Οι κρατήσεις υ̟έρ του ∆ηµοσίου και τρίτων αναφέρεται στους ̟ίνακες
οικονοµικής ̟ροσφοράς κάτω α̟ό το συνολικό τίµηµα. Αυτό σηµαίνει ότι δεν
θα ληφθεί υ̟όψη στη συνολική ̟ροσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου και θα
ληφθεί υ̟όψη η τιµή ΣΣΤΜ1, 2, 3 ̟ου είναι ̟ριν τις κρατήσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7
Το συνολικό συµβατικό τίµηµα είναι ότι αναφέρεται στην οικονοµική
̟ροσφορά ως ΣΣΤΜ.
ΕΡΩΤΗΜΑ 8
Στα άρθρα 68 για τις 3 γραµµές αναφέρεται «Κάλυψη κανονικής άδειας».
Ε̟ειδή όµως ο διαγωνισµός είναι µηνιαίος θα ήταν λογικό να µην υ̟άρχει
αυτή η ̟ρόβλεψη αλλά «Α̟οζηµίωση µη ληφθείσας κανονικής άδειας» ̟ου
µάλιστα θα είναι κάτω α̟ό τις ασφαλιστικές εισφορές. Παρακαλούµε να
διευκρινίσετε και να διορθώσετε τους ̟ίνακες του άρθρου 68 στις 3 γραµµές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
Ισχύει ότι αναφέρεται στο Τεύχος ∆ιακήρυξης.
ΕΡΩΤΗΜΑ 9
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Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα, σελ. 19 αναφέρεται «Οι οικονοµικοί
φορείς οι ο̟οίοι θα καταθέσουν ̟ροσφορά για το σύνολο των τµηµάτων,
̟ρέ̟ει να έχουν, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, την τριετία 2015, 2016, 2017 ………..
Το κριτήριο αυτό ικανο̟οιείται και µε µια σύµβαση της ο̟οίας το συνολικό
συµβατικό της τίµηµα υ̟ερβαίνει το ένα εκατοµµύριο ̟εντακόσιες χιλιάδες
(1.500.000,00€) Ευρώ άνευ ΦΠΑ των ο̟οίων η έναρξη
έγινε µετά την 01.01.2015 ……….. Ε̟ι̟ρόσθετα, λαµβάνονται υ̟όψη και
αξιολογούνται συµβάσεις ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ̟ου έχουν υ̟ογραφεί
̟ρογενέστερα της 01.01.2015 και συνεχίζουν µετά την 01.01.2015……»
Παρακαλούµε ό̟ως µας διευκρινίσετε αν το ̟οσό αυτό είναι αθροιστικό
συνολικό συµβατικό τίµηµα για την τριετία 2015, 2016, 2017 ή ετήσιο. Καθώς
ε̟ίσης αν λαµβάνονται υ̟όψη συµβάσεις οι ο̟οίες είναι ̟ρογενέστερες της
01.01.2015 αλλά συνεχίζουν εντός των ετών 2015, 2016 και καλύ̟τουν το
συνολικό συµβατικό τίµηµα του 1.500.000 €. ,
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
Αναφέρεται σε µία σύµβαση της ο̟οίας το συνολικό ετήσιο συµβατικό τίµηµα
υ̟ερβαίνει το ένα εκατοµµύριο ̟εντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00) Ευρώ άνευ
ΦΠΑ των ο̟οίων η έναρξη έγινε µετά την 01.01.2015.
Λαµβάνονται υ̟όψη και αξιολογούνται συµβάσεις ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας ̟ου έχουν υ̟ογραφεί ̟ρογενέστερα της 01.01.2015 και συνεχίζουν
µετά την 01.01.2015 είτε λόγω ̟αράτασης της αρχικής σύµβασης είτε κατό̟ιν
συνεχών ̟αρατάσεων και το ετήσιο συµβατικό τους τίµηµα α̟ό 01.01.2015 έως
την ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών καλύ̟τει τα ως άνω χρηµατικά
όρια.
ΕΡΩΤΗΜΑ 10
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική Ε̟άρκεια, σελ. 18 αναφέρεται «…… οι
οικονοµικοί φορείς ̟ρέ̟ει να έχουν µέσο ετήσιο ειδικό κύκλο εργασιών των
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) µεγαλύτερο
α̟ό το 100% της εκτιµώµενης αξίας του εκάστοτε τµήµατος ̟ου θα υ̟οβάλλει
̟ροσφορά ή του συνόλου των τµηµάτων.»
Ενώ αντιθέτως στην τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα ζητάτε κάλυψη για
τα έτη 2015, 2016 και 2017.
Παρακαλούµε ό̟ως µας διευκρινίσετε ότι ισχύουν στις δύο ̟ερι̟τώσεις οι
διαφορετικές τριετίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10
Ισχύει ότι αναφέρεται στο Τεύχος ∆ιακήρυξης.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 11
Στους ̟ίνακες κατανοµής ̟ροσω̟ικού ̟ου δίνονται για συµ̟λήρωση και
υ̟οβολή στις γραµµές 2 & 3 αναφέρονται µόνο τα ΣΤ1 και ΣΤ2 και λεί̟ει το
ΣΤ3. Θα υ̟οβάλουµε ̟ροφανώς και αυτό?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11
Συµ̟ληρώνονται οι ̟ίνακες κατανοµής ̟ροσω̟ικού στις γραµµές 2 & 3 για
ΣΤ1 &
ΣΤ2. Ό̟ου αναφέρεται στους ̟ίνακες κατανοµής: ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΜ-1 ΣΤΜ3 διορθώνεται σε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΜ-1 ΣΤΜ2

Οι ̟ίνακες κατανοµής ̟ου αφορούν το ΣΤ3 για τη γραµµή 2 είναι οι
συµ̟ληρωµένοι ̟ίνακες ̟ου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –
Τεχνικές Προδιαγραφές σελ. 187.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΜ-5, ΣΤΜ-6, ΣΤΜ-7, ΣΤΜ-8 & ΣΤΜ-9 ΓΡΑΜΜΗ 2
διορθώνεται σε ΣΤΜ-3 ΓΡΑΜΜΗ 2

Τεχνικά ∆ωµάτια

Τι
µ
ολ
ό
γι
ο

Παρόντες
Εργαζόµενοι
Καθηµερινά
Πρωί &
Α̟ογ.
07:0015:00

Νύχτ
α

Σύνολο
Παρόντω
ν
Εργαζοµέ
νων

22:0006:00

Καθηµερι
νά

Σύνολο
Α̟αιτούµ
ενων
Εργαζοµέ
νων για
Κάλυψη
Ρε̟ό

3

2

Σηµατοδότηση *
Τηλε̟ικοινωνίες *
Ηλεκτροδότηση
Ηλεκτροµηχανολ
ο-γικά

Σ
Τ
3

3

ΣΥΝΟΛΟ

3

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΜ-3
(συµ̟εριλαµβανοµένων ατόµων κάλυψης ρε̟ό)
* Εξαιρούνται εργασίες υ̟οδα̟έδιου καθαρισµού ̟ου γίνονται ετησίως.
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5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Οι ̟ίνακες κατανοµής ̟ου αφορούν το ΣΤ3 για τη γραµµή 3 είναι οι
συµ̟ληρωµένοι ̟ίνακες ̟ου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –
Τεχνικές Προδιαγραφές σελ. 190.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΜ-5, ΣΤΜ-6, ΣΤΜ-7, ΣΤΜ-8 & ΣΤΜ-9 ΓΡΑΜΜ 3 –
διορθώνεται σε ΣΤΜ-3 ΓΡΑΜΜΗ 3

Τεχνικά ∆ωµάτια

Τι
µ
ολ
ό
γι
ο

Παρόντες
Εργαζόµενοι
Καθηµερινά
Πρωί &
Α̟ογ.
07:0015:00

Νύχτ
α

Σύνολο
Παρόντω
ν
Εργαζοµέ
νων

22:0006:00

Καθηµερι
νά

Σύνολο
Α̟αιτούµ
ενων
Εργαζοµέ
νων για
Κάλυψη
Ρε̟ό

4

2

Σηµατοδότηση *
Τηλε̟ικοινωνίες *
Ηλεκτροδότηση
Ηλεκτροµηχανολ
ο-γικά

3

Σ
Τ
3

Πεζογέφυρα
Calatrava

1

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΜ-3
(συµ̟εριλαµβανοµένων ατόµων κάλυψης ρε̟ό)

6

* Εξαιρούνται εργασίες υ̟οδα̟έδιου καθαρισµού ̟ου γίνονται ετησίως.

Το ̟αρόν α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος του Τεύχους ∆ιακήρυξης. Κατά τα
λοι̟ά ισχύουν τα οριζόµενα στο τεύχος της διακήρυξης Τ∆-083/18 .
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