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ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018 (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 69143) 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10374/31-12-2018, ΑΔΑ: ΡΟΒΓ46ΨΖ2Μ-ΠΑΤ, ΑΔΑΜ: 18PROC004296496) 

 

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό διευκρινίζονται ότι: 

1. Ο ορθός «Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ» είναι ο «69144» και όχι ο «69143» όπως 

αναγράφηκε εκ παραδρομής στο τεύχος της Διακήρυξης 

2. Στην παράγραφο 2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ. 15 της Διακήρυξης) 

και σύμφωνα με την παρ. 4, του άρθρου 75 και το Παράρτημα XIΙ: Αποδεικτικά μέσα 

για τα κριτήρια επιλογής, Μέρος ΙΙ: Τεχνική ικανότητα του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016 διευκρινίζεται ότι απαιτείται να έχει εκτελεστεί τουλάχιστον μία (1) 

σύμβαση αντίστοιχου ή υψηλότερου προϋπολογισμού την τελευταία τριετία (3 έτη). 

Επομένως απαιτείται να προσκομισθεί είτε μία (1) μοναδική σύμβαση που να αφορά 

την τελευταία τριετία (3 έτη) αντίστοιχου ή υψηλότερου ποσού, είτε περισσότερες 

συμβάσεις αντίστοιχου ή υψηλότερου ποσού συγκεντρωτικά που να αφορούν την 

τελευταία τριετία (3 έτη). Το άθροισμα δηλαδή της σύμβασης ή των συμβάσεων της 

τελευταίας τριετίας (3 έτη) να είναι αντίστοιχου ή υψηλότερου προϋπολογισμού. 

Απαιτείται η προσκόμιση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης και των αντίστοιχων 

συμβάσεων.  
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3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, «2. Πίνακας με την 

ανάλυση της προσφερόμενης τιμής … (ΦΕΚ 115/Α’/15.07.2010)» (σελ. 49) και στο 

Παράρτημα VI – Σχέδιο Σύμβασης, Παράρτημα Α (σελ. 57) στις νόμιμες κρατήσεις 

σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 36, του ν. 4412/2016 και όπως αναφέρεται και 

στο τεύχος της Διακήρυξης Κεφάλαιο 5.1. Τρόπος πληρωμής (5.1.2, δ, σελ. 35) 

απαιτείται να προστεθεί η κράτηση ύψους 0,02% υπερ Δημοσίου, η οποία 

υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού. Για διευκόλυνση επισυνάπτονται παρακάτω οι 

διορθωμένοι πίνακες. 

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, «1. Πίνακας με την 

προσφερόμενη τιμή … (προ ΦΠΑ και συμπεριλαμβ. ΦΠΑ)» στις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΞΑΜΗΝΗΣ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» διαγράφεται το «ΕΞΑΜΗΝΗΣ» που αναγράφτηκε εκ 

παραδρομής και διορθώνεται με το «ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ». Η τιμή θα δοθεί σε 

δωδεκάμηνη (12μηνη) βάση. Για διευκόλυνση επισυνάπτεται ο διορθωμένος 

πίνακας. 

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων/Τεχνικές Προδιαγραφές, σελ. 

42, Α/Α 5, «Σε περιπτώσεις εθνικών εορτών ή άλλων έκτακτων … 10 ημέρες το έτος» 

διευκρινίζεται ότι η δαπάνη θεωρείται ως δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας 

Αρχής και μπορεί να ασκηθεί μονομερώς από την ΕΒΕ. Αυτό το δικαίωμα αφορά για 

μέγιστο διάστημα τις 10 ημέρες (δέκα 24ωρα), όπου θα χρειαστεί ένας (1) επιπλέον 

φύλακας σε κάθε βάρδια. Δηλαδή απαιτείται η ύπαρξη ταυτόχρονα δύο (2) συνολικά 

φυλάκων στο Βαλλιάνειο κτίριο της ΕΒΕ. Η δαπάνη εφόσον ασκηθεί ως δικαίωμα από 

την ΕΒΕ θα εξοφληθεί σε αντιστοιχία με την προσφορά που έχει καταθέσει ο 

ανάδοχος και σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζει η εργατική νομοθεσία. 

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης (σελ. 56) εκ παραδρομής αναγράφηκε το 

όνομα του εκπροσώπου «Αντώνιος Κοριανίτης» της προηγούμενη ανοδόχου 

εταιρείας και διαγράφεται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

1. Πίνακας με την προσφερόμενη τιμή σε δωδεκάμηνη (12μηνη) βάση υπολογισμένη από την Τρίτη 01-02-

2019 και ώρα 08:00 πμ  (προ ΦΠΑ και συμπεριλαμβ. ΦΠΑ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗ  (προ Φ.Π.Α.) ΤΙΜΗ (συμπ. Φ.Π.Α.) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ 24ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ   

 

2.  Πίνακας με την ανάλυση της προσφερόμενης τιμής για τις υπηρεσίες φύλαξης  σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’/15.07.2010) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Αριθμός Εργαζομένων  

Ημέρες Εργασίας ανά μήνα  

Ώρες Εργασίας ανά μήνα  

*Κλαδική Σύμβαση Εργασίας ή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην περίπτωση 

που δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας 

 

   

 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΟΣΟ (€) 

Προϋπολογιζόμενες νόμιμες αποδοχές σε δωδεκάμηνη (12μηνη) βάση** -  

Εργοδοτικές εισφορές   

Διοικητικό Κόστος παροχής των υπηρεσιών   

Κόστος αναλωσίμων   

Εργολαβικό Κέρδος   

Νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων επί του καθαρού ποσού (ΑΕΠΠ 

0,06216%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06216% και 0,02% υπερ Δημοσίου) συνολικά 0,14432% 

  

Φ.Π.Α.   

   

Συνολική τιμή προ Φ.Π.Α. -  

Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  -  

   

Παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 8% επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των 

νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου και τρίτων 

-  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

Πίνακας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’/15.07.2010) 

Αριθμός Εργαζομένων 
 

Ημέρες Εργασίας ανά μήνα 
 

Ώρες Εργασίας ανά μήνα 
 

Κλαδική Σύμβαση Εργασίας ή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην περίπτωση που 

δεν είναι σε ισχύ η Κλαδική Σύμβαση Εργασίας * 

 

 ΠΟΣΟΣΤΌ % ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) 

 12 ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογιζόμενες νόμιμες αποδοχές σε 12 μήνες έργου ** - 
 

Εργοδοτικές εισφορές 
  

Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών   

Κόστος Αναλωσίμων   

Εργολαβικό Κέρδος   

Νόμιμες κρατήσεις υπερ δημοσίου και τρίτων κρατήσεις επί του καθαρού ποσού 

(ΑΕΠΠ 0,06216%, ΕΑΑΔΗΣΥ 0,06216% και υπερ Δημοσίου 0,02%) 

  

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 

 

 

Δρ. Φίλιππος Χ. Τσιμπόγλου 
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