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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις που αφορούν τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με Α/Α: ΕΣΗΔΗΣ: 94968 

(αρ.πρωτ.προκύρυξης: 63700/2020) : 

Σε απάντηση των ερωτημάτων διευκρινίσεων που διαβιβάστηκαν/ προέκυψαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94968) και αφορούν το με αρ. πρωτ  προκήρυξης: 63700/2020 διαγωνισμό 

δόθηκαν οι κάτωθι απαντήσεις:   

1) Σχετικά με την εγγύηση συμμέτοχής, παράγραφος 2.2.2.1 της διακήρυξης, διευκρινίζεται 

ότι το ποσό των εγγυήσεων συμμετοχής αφορά το 2% της αξίας της κάθε ομάδας όπως 

έχει προϋπολογιστεί σύμφωνα με τη συνημμένο στο παρούσα διακήρυξη μελέτη  

(παράρτημα) αξία χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι στην  παράγραφο 2.2.2.1 έχει εκ 

πρόδρομής υπολογιστεί η αξία της εγγυητικής συμμετοχής συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

2) Στο κόστος της προσφοράς (παράγραφος 2.4.4.) θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο κάθε 

προβλεπόμενος φόρος – κράτηση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  Κατά 

συνέπεια εφόσον αφορά παροχή υπηρεσίας και σύμφωνα με το είδος της εταιρικής 

ιδιότητας  (Α.Ε., Ο.Ε, Ελεύθερος Επαγγελματίας, ατομική επιχείρηση κ.α) και της 

ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην προφορά κάθε 

ισχύουσα για παροχή υπηρεσιών νόμιμη κράτηση.  Το κόστος αυτό της κράτησης θα 

ενσωματώνεται στο ποσό της προσφοράς.  

3) Το  ωριαίο κόστος της προσφοράς, αφορά μια ενιαία τιμή (μέση τιμή) το οποίο δεν 

εξαρτάται από βάρδιες, αλλά αφορά και προκύπτει συνδυαστικά ως ένα κατά μέσο όρο 

προσφερόμενο ωριαίο ποσό όπως αυτό αφορά την κάθε ζητούμενη ώρα εντός 

εικοσιτετράωρης φύλαξης. Το ποσό αυτό είναι σταθερό για όλες τις βάρδιες. Ως 

προϋπολογισμός,  έχει υπολογιστεί μια συνολική-  ενιαία τιμή για κάθε ώρα, η προσφορά 

που θα πρέπει να δοθεί από κάθε οικονομικό φορέα αφορά μια σταθερή – ενιαία τιμή 

για κάθε ώρα 24ωρης φύλαξη. Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα δοθεί μια ενιαία 

τιμή (ανά ομάδα). Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ο υπολογισμός 

της προσφοράς βάσει της ενιαίας  σταθερής προσφερόμενης τιμής. 
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