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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρίνισης
Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που υποβλήθηκε, διευκρινίζονται τα εξής:
Ερώτημα:

«Στις σελίδες 39-40 της διακήρυξης, στο Παράρτημα Ι – Τεχνική Περιγραφή –

Υποχρεώσεις Αναδόχου στην παράγραφο 7 αναφέρεται το εξής: «Σε περίπτωση ζήτησης από τον
Οργανισμό παροχής υπηρεσιών πέραν των προαναφερόμενων ημερών/ωρών (ΔευτέραΠαρασκευή, ώρες 07:00-22:00), η ωριαία αμοιβή του αναδόχου ανά άτομο υπολογίζεται ως εξής:
i. Για εργασία καθημερινής Δευτέρα-Παρασκευή (πλην αργίας) πέραν του 8-ώρου:
(α) Ετήσια

προσφορά/12μήνες/5άτομα/166,67ώρες

Χ

ώρες εργασίας

Χ

1,20 (20%

προσαύξηση) για την πρώτη ώρα
(β) Ετήσια προσφορά /12μήνες/5άτομα/166,67ώρες Χ ώρες εργασίας Χ 1,40 (40%
προσαύξηση) μετά την πρώτη ώρα
ii. Για νυχτερινή εργασία:
(α) Κυριακής (από Σάββατο 22:00-Κυριακή 06:00): Ετήσια προσφορά/12μήνες/5άτομα/
166,67ώρες Χ ώρες εργασίας Χ 2,00 (100% προσαύξηση)
(β) Για νυχτερινή εργασία λοιπών ημερών: Ετήσια προσφορά/12μήνες/5άτομα/166,67ώρες Χ
ώρες εργασίας Χ 1,25 (25% προσαύξηση)
iii. Για εργασία Σαββάτου (06:00-22:00): Ετήσια προσφορά/12μήνες/5άτομα/166,67ώρες Χ ώρες
εργασίας
iv. Για εργασία Κυριακής/αργίας (06:00-22:00): Ετήσια προσφορά/12μήνες/5άτομα/ 166,67ώρες
Χ ώρες εργασίας Χ 1,75 (75% προσαύξηση)»
Εν όψει των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν ο υπολογισμός αναφέρεται εκ
παραδρομής σε 5 άτομα ενώ πρέπει να είναι έξι άτομα σύμφωνα με το απαιτούμενο τεχνικό
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προσωπικό στην παράγραφο 2 στη σελίδα 39 της διακ/ξης όπου αναφέρεται ότι « Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις ημέρες και ώρες
που ορίζονται στην παρ. 5 κατωτέρω:- Τριών (3) ατόμων για την ηλεκτρολογική συντήρηση Τριών (3) ατόμων για την μηχανολογική συντήρηση»
Απάντηση: Στον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής του αναδόχου για ζήτηση παροχής
υπηρεσιών πέραν των ημερών Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 07:00-15:00 ή 14:0022:00, πλην Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, έχει αναγραφεί εκ παραδρομής 5
άτομα αντί του ορθού 6 άτομα.
Π.χ. για εργασία Σαββάτου, 10:00-13:00, ενός (1) εκ των έξι (6) ατόμων (που
παρέχει ο ανάδοχος), η αμοιβή του αναδόχου θα είναι:
Ετήσια προσφορά / 12μήνες / 6άτομα / 166,67ώρες Χ 3ώρες

Για την ΟΛΒ ΑΕ
ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αναγνώστου Σωκράτης
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