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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ Νο1
Θέμα Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για δύο (2) έτη των
Δομών Θεσσαλονίκης του ΕΚΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της συνολικής τιμής Αρ. Πρωτ. 3849/17-5-21 ΚΗΜΔΗΣ:
21PROC008609448.
Σχετ. Το με Αρ. Πρωτ. 4089/24-5-21 έγγραφο της εταιρείας ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με το αίτημα
παροχής διευκρινίσεων.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού διευκρινίζουμε τα εξής:
Ερώτημα:
Στην παράγραφο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σελ.
11, αναγράφεται:
«Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με:
α) lSO 18001:2007 Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού/Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού,
β) ISO 14001:2005 Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού/Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού,
γ) ISO 9001:2015 Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού/Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού
δ) ISO 18001:2007/0HSAS 18001:2008 Σύστημα διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, ή
άλλο ισοδύναμο, συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διενέργεια
του διαγωνισμού και θα ανανεώνεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.»
Αναφορικά με το α) ISO 18001:2007 και δ)ISO 18001:2007/OHSAS 18001:2008 προσδιορίστε εάν εκ
παραδρομής γίνεται αναφορά στο ίδιο ISO. Επίσης, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν καλύπτεται
η παραπάνω απαίτηση με το διεθνές πρότυπο για την υγιεινή και ασφάλεια ISO ΕΛΟΤ 45001:2018, το
οποίο αντικαθιστά το ISO ΕΛΟΤ 1801:2002/OHSAS 18001:2007,
Ενόψει των όρων του διαγωνισμού, και σε απόλυτη συσχέτιση προς αυτούς, για την διαμόρφωση της
οικονομικής προσφοράς λαμβάνονται υπόψη και συμπεριλαμβάνονται σ' αυτήν το εργατικό κόστος, οι
ασφαλιστικές εισφορές, οι νόμιμες κρατήσεις, με τις οποίες βαρύνεται ο ανάδοχος, το διοικητικό κόστος
παροχής των υπηρεσιών, το κόστος των αναλωσίμων υλικών καθαριότητας, καθώς και ένα εύλογο
ποσοστό για εργολαβικό κέρδος.
Σύμφωνα δηλαδή με τα παραπάνω, το εργατικό κόστος που αναλαμβάνει ο υποψήφιος ανάδοχος
να καλύψει ετησίως χωρίς να συνυπολογίσουμε τις νόμιμες κρατήσεις, με τις οποίες βαρύνεται ο
ανάδοχος, το διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών, το κόστος των αναλωσίμων υλικών
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καθαριότητας, καθώς και το εύλογο ποσοστό για το εργολαβικό κέρδος, υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
του έργου ήτοι 28.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα δεδομένα, καθίσταται σαφές ότι οι προϋπολογιζόμενες
δαπάνες, δεν επαρκούν για να καλύψουν το ελάχιστο νόμιμο κόστος για την αμοιβή και την ασφάλιση
του προσωπικού που πρόκειται να απασχοληθεί για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών (κατά
μείζονα δε λόγο, τις νόμιμες κρατήσεις και τις λοιπές συναφείς δαπάνες εκτέλεσης της σύμβασης), με
συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η υποβολή προσφοράς, η οποία επιτρέπει στον ανάδοχο να καλύπτει
όλες τις προαναφερθείσες νόμιμες υποχρεώσεις του και να προσδοκά ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
Απάντηση:
Εκ παραδρομής το σημείο α & δ στην παράγραφο 2.2.7 αναφέρεται στο ίδιο ISO.
Το διεθνές πιστοποιητικό ISO ΕΛΟΤ 45001:2018 γίνεται δεκτό λόγο αντικατάστασης του ISO
18001:2007/OHSAS 18001:2008 από 11/3/2021.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος
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