
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ του Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ (αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 167537) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά -αποκλειστικά βάσει τιμής- για την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού των κτιρίων και ανοιχτών Θεάτρων του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
για δύο (2) έτη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η : 

Α) Στην  παράγραφο 1.6 Δημοσιότητα  & έξοδα δημοσιεύσεων αναφέρεται ότι: 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων  στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνει τον οικονομικό φορέα που θα 
ανακηρυχθεί  ανάδοχος  με  τη  διαδικασία,  ο  οποίο  οφείλει  να  την  καταβάλει  πριν  την 
υπογραφή της σύμβασης . 
Σας παρακαλώ όπως μας διευκρινίζετε το κόστος των δημοσιεύσεων . 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στη σελ 8, της τεύχους της διακήρυξης αναφέρεται: 
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ :   1)     Α/ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ     Β/ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ  :        2)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ   
  
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στα: 252,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και για τις 
τρεις εφημερίδες. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η: 

Σας παρακαλώ παρακαλώ  να  μας  διευκρινίσετε  εάν  είναι  εφικτό  την  εκτιμώμενη   
ημερομηνία  έναρξης   της  συμβάσης   για  τον  ορθότερο  υπολογισμό  του  εργατικού  
κόστους  και  της  οικονομικής μας προσφοράς. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασής εξαρτάται από την διαρκείας της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, κάθως δεν δύναται να προβλέψουμε ποτέ θα κατακυρωθεί  οριστικός  
ανάδοχος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Σας   παρακαλώ   όπως  μας  διευκρινίσετε     εάν  για  την  επίσκεψή  στους  χώρους   του 
Κρατικοί   Θεάτρου   Βορείου   Ελλάδος   απαιτείται      να   μας   προσκομίσετε      βεβαίωση  
επίσκεψης   την οποία κα υποβάλλουμε  στον φάκελο της προσφορά μας. 

Απάντηση: 

Στο παράρτημα ΙΙ σελ. 66, αναφέρεται: <<Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφθούν του 
χώρους που αφορούν το αντικείμενο του έργου για να λάβουν γνώση των επιτόπιων 
συνθηκών εργασίας, και σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν Θα μπορεί να στηρίζεται στην 
άγνοια των συνθηκών και αναγκών. >>. Δεν απαιτείται να σας προσκομίσουμε αλλά ούτε 
και να υποβάλλεται βεβαίωση επίσκεψης στην προσφορά σας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η: 



 
Σας  παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε  τους σωστούς πίνακες ωρών για κάθε κτιριακή 
εγκατάσταση,  και  εάν  αφορούν    ένα  έτος  ή   για  δυο  έτη  (που  αφορά  την  διάρκεια  
της σύμβασης) για να συμφωνήσουμε τον πίνακα του εντύπου της οικονομικής προσφοράς 
της σελίδας  96 της διακήρυξης  κάθως εκεί ζητείται ετήσια συνολική δαπάνη. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στις 11/07/2022, δόθηκαν διευκρινήσεις επι της διακήρυξης οι οποίες επισυνάφτηκαν στα 
συνημμένα του διαγωνισμού προς ενημέρωση  όλων των υποψήφιων  αναδόχων. 

Σας την παραθέτω: Προς κάθε 
ενδιαφερόμενο:Στις σελ. 51/52/53 & 55 οι κάτωθι  πίνακες διπλοκαταχωpήθηκαν εκ παραδ
ρομής και παρακaλώ 
να ΜΗΝ ληφθούν uπόψιν στον υπολογισμό της οικονομικής σας πpοσφοpας. Οι υπόλοιποι 
πίνακες ισχύουν όπως έχει. 

1)    ΒΑΣΙΛΙΚΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΟ       

ΩΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 4647,5     

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ 25% 280,5     

ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 75% 1057,5     

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 70,5 6056   

2)    ΕΜΣ 

ΕΜΣ 
       

ΩΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 3984      
ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ 25% 432      
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 75% 726,5 

     
ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 73,5 5216 

   
3)    ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΠΩΝ 

 
ΜΟΝΗ 

       

 
ΩΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 5258,5 

     
 

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ 25% 269,5      

 
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 75% 1107,5 

     

 
ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 68,5 6704 

   
4)    ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 

 
ΡΑΙΔΕΠΟΣ        

 ΩΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 200      

 
ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ 25% 

 
     

 
ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 75% 

 
     

 
ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΑΣ-ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΕΣ 100% 

 
200 

   



 
•      Ο τόπος παράδοσής των υπηρεσιών είναι η Θεσσαλονίκη και οι  χώροι όπως αναφέρονται 
στη διακήρυξή. 
 
Οι πίνακες αναφέρονται σε 2 έτη 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η: 
Σε  συνέχεια   του  παραπάνω  ερωτήματος  σας  παρακαλώ  να  μας  διευκρινίσετε  για  
τον πίνακα  της  σελίδας  100  της  διακήρυξης   της  οικονομικής  προοσφοράς    εάν  
ζητείται  να υπολογιστεί    η    συνολική    προσφορά    συμπεριλαμβανομένου    και    του    
δικαιώματος προαίρεσης. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 
Στην σελ. 100 του παραρτήματος οικονομική προσφορας αναφέρεται στο κάτω μέρος του 
πίνακα: <<  *** (Η προσφορά να συμπεριλαμβάνει και το δικαίωμα προαίρεσης) >>. 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
 
Στη σελ. 32 παρ 3.1.1 << ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ>>, εκ παραδρομής 
αναγράφεται ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 11/08/2022, αντί της 
ορθής 23/08/2022. 
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