
ΕΡΩΤΗΣΗ 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι σελίδα 30 της διακήρυξης, αναφέρεται ότι οι εργασίες καθαριότητας θα 

εκτελούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή ….. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν θα εκτελούνται οι εργασίες καθαρισμού που 

περιγράφονται στη διακήρυξη και τις Αργίες που θα συμπέσουν από Δευτέρα έως και 

Παρασκευή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σε περίπτωση που συμπίπτει επίσημη αργία κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 

δεν θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού τις ημέρες αυτές. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

1. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με το κόστος των αναλωσίμων και για τον λόγο ότι θα 

πρέπει να το συμπεριλάβουμε στο κοστολόγιο μας. Θα θέλαμε παρακαλώ να μας 

ενημερώσετε νια τις μηνιαίες ποσότητες που θα χρειάζεται να σας προμηθεύουμε 

όσον αφορά το χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χειροπετσέτες και κρεμοσάπουνο, 

ξεχωριστά για το κάθε ένα. 

2. Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα 

προσκομίσουμε στα Δικαιολογητικά - Τεχνική Προσφορά δεν χρειάζονται 

επικύρωση με το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1ο Ερώτημα: Προκειμένου να συμπεριλάβετε το κόστος αναλωσίμων στο κοστολόγιο σας 

θα πρέπει να λάβετε υπ΄όψη σας τα εξής: 

1. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται αποκλειστικά για το κόστος προμήθειας των αναλωσίμων 
υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών όπως απορρυπαντικά, 
απολυμαντικά, χειροπετσέτες, χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας, σακούλες κάδων, 
σακούλες απορριμμάτων, κρεμοσάπουνο, σκούπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες, 
κουβάδες κ.α. (Παράρτημα Ι – Β3 της διακήρυξης).  

2. Το κόστος αναλωσίμων (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και το χαρτί υγείας, το 
χαρτί κουζίνας, οι χειροπετσέτες και το κερμοσάπουνο) αποτελεί διακριτό στοιχείο 
της οικονομικής προσφοράς (8η σειρά του Πίνακα ΙΙ του εντύπου οικονομικής 
προσφοράς) και θα πρέπει να προσφερθεί από τον ανάδοχο. 

3. Το κόστος αυτό, επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 5% 
του προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού, δηλαδή  3.675,00 € με ΦΠΑ ή 2.963,71 € 
χωρίς ΦΠΑ. (2.4.4.). Επίσης με δεδομένο ότι η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 
43 μήνες (1.3) και η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται αναλογικά σε μηνιαία βάση 
(5.1.1) προκύπτει ότι το ελάχιστο μηνιαίο κόστος αναλωσίμων ανέρχεται σε 85,46 
€ με ΦΠΑ ή 68,92 € χωρίς ΦΠΑ.  

4. Στον πίνακα της ενότητας Α του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης, καθορίζονται 
αναλυτικά και ξεχωριστά για κάθε είδος όλα τα αναλώσιμα που οφείλει να 
χρησιμοποιεί, να ανανεώνει και να τοποθετεί καθημερινά ο ανάδοχος. 



5. Όσον αφορά στις επιμέρους ποσότητες του κάθε είδους αναλωσίμου ξεχωριστά, 
αυτές θα πρέπει να αυξομειώνονται σε καθημερινή βάση ανάλογα με τις ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής (οι οποίες μπορεί να μεταβάλλονται) και πάντοτε εντός 
του πλαισίου του προσφερόμενου κόστους αναλωσίμων. 

6. Είναι προφανές ότι αποτελεί ευθύνη του αναδόχου να παρακολουθεί τις ανάγκες 
της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει σε καθημερινή βάση επαρκείς ποσότητες 
από όλα τα προβλεπόμενα είδη αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών και 
την ορθή εφαρμογή της σύμβασης, πάντοτε υπό τη συνεχή παρακολούθηση της 
Αναθέτουσας Αρχής και τον σχετικό έλεγχο κατά τη μηνιαία παραλαβή (5.1.1.). 

7. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής της σύμβασης, το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο αναλυτική 
αναφορά και πληροφορίες για τις ποσότητες και το κόστος ξεχωριστά για κάθε 
είδος των αναλωσίμων που παρέχονται (Παράρτημα Ι – Β13), προκειμένου να 
διαπιστώσει  αν τηρείται η υποχρέωση του αναδόχου για το προσφερόμενο κόστος 
αναλωσίμων. 

2o Ερώτημα:  Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

 


