ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 09/05/2022
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:625/196/13159

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΤΙΡΙΑ Α, Β, Γ, Δ), με αριθμό διακήρυξης 621/03/2022»

Σας διευκρινίζουμε τα εξής έπειτα από αίτημα του οικονομικού φορέα που
πρωτοκολλήθηκε από την Κεντρική Γραμματεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αρ.πρωτ: 12769/0605-2022:
1) Προκειμένου να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμες οι οικονομικές προσφορές, οι
ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν υποχρεωτικά για όλο το χρονικό διάστημα
εκτέλεσης της σύμβασης με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε πριν τη μείωση των
εισφορών, δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν ορίζεται ρητή ημερομηνία έναρξης
και λήξης της σύμβασης από τη Διακήρυξη, ως εκ τούτου η διάρκεια της σύμβασης
θα ισχύσει κατά μείζονα λόγο κατά το χρονικό διάστημα μετά την 1.1.2023.
2) Δεδομένου ότι πρόκειται για κάλυψη έκτακτων απρόβλεπτων αναγκών, θα λάβετε
υπόψη σας έναν μέσο όρο αργιών στις 20 ημέρες, ως εκ τούτου στις 20 πρωινές
βάρδιες και στις 20 απογευματινές θα υπολογίσετε 3 ημέρες Κυριακών και Αργιών,
αντίστοιχα.
3) Τα τετραγωνικά μέτρα για το κτίριο της Β’ ΦΕΘ είναι 4.896, τα οποία αναλύονται
ως ακολούθως:
1. Τουαλέτες – λουτρά – διάδρομοι – σκάλες Α’ όγκου 1.526,00 τ.μ
2. Τουαλέτες – λουτρά – διάδρομοι – σκάλες Β’ όγκου 1.570,80 τ.μ
3. Είσοδος ισογείου 357,00 τ.μ
4. Γραφεία – θυρωρείο – αίθουσα Η/Υ 129,20 τ/μ
5. Ανελκυστήρες 13,00 τ.μ
6. Περιμετρικά εστιών, δρόμοι, κήποι, ταράτσες Α’ και Β’ όγκου 1.300,00 τ.μ
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4)
Α. Στον πίνακα Β θα δηλωθεί το πλήθος των εργαζομένων (περιλαμβανομένων ακόμη
και των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατοώρες και είναι
κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο (αναγωγικά) σε άτομα πλήρους
απασχόλησης.
Β. Το επιπλέον κόστος για Κυριακές και Αργίες θα συμπεριληφθεί στην γραμμή των
Μικτών Αποδοχών Προσωπικού του Πίνακα Β. Προφανώς θα πρέπει στην επί ποινή
αποκλεισμού απαιτούμενη ανάλυση να αναφέρονται και τα στοιχεία του κόστους
αυτού και ο τρόπος υπολογισμού αυτού, όπως το πως συνάγεται το εκάστοτε
δηλωθέν ποσό και για το επιπλέον Κόστος Κυριακών και Αργιών, όπως ζητείται και
για όλα τα ποσά του εν λόγω Πίνακα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
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