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Κεντρική Υπηρεσία / Τμήμα Διαχείρισης & Εφαρμογής Προγραμμάτων / Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων
Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ.: 101 77, Αθήνα
Πληροφορίες: Καραπαναγιώτου Μαρία, Τηλ.: 2106988544 / Fax: 2106988586 / e-mail: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr

Αθήνα, 31/01/2019
Αρ. Πρωτ.: 2340

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισμό με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 69486 ο οποίος αφορά την με αριθ. πρωτ.
1244/18.01.2019 διακήρυξη (Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004350862, Α.Δ.Α.: 608Λ465ΧΘΕ-478) ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διαφύλαξης υγιεινής και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας
Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Σχετ.: Το με αριθ. πρωτ. 2252/30.01.2019 αίτημα για παροχή διευκρινίσεων (ημερομηνία αποστολής στο
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 30/01/2019 και ώρα 09:48:44)
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της με αριθ. πρωτ.
1244/18.01.2019 διακήρυξης, η Υπηρεσία Ασύλου παρέχει διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης απαντώντας
σε αίτημα για παροχή διευκρινίσεων που τέθηκε εγγράφως εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
Ερώτημα 1: Γιατί ενώ τόσο στο Α.Κ.Α. Παρανεστίου και στο Α.Κ.Α. Ξάνθης υπάρχουν θέσεις για 1 άτομο 8ωρης
απασχόλησης 5 ημέρες την εβδομάδα για 12 μήνες, η εκτιμώμενη αξία είναι 15.000 €, ενώ σε αντίστοιχο Αυτοτελές
Κλιμάκιο, π.χ. αυτό της Ορεστιάδας με τις ίδιες απαιτήσεις είναι 30.000 €; Μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος; Μήπως
οι θέσεις για Ξάνθη και Παρανέστι αφορούν σε τετράωρο και όχι σε οκτάωρο;
Απάντηση στο ερώτημα 1: Οι θέσεις απασχόλησης στο Α.Κ.Α. Παρανεστίου και στο Α.Κ.Α. Ξάνθης αφορούν 4ωρη
απασχόληση. Εκ παραδρομής αναφέρεται η 8ωρη απασχόληση.
Ερώτημα 2: Αν τελικώς οι θέσεις αφορούν σε 4ωρη απασχόληση, διαφοροποιείται και η εκτιμώμενη αξία για 12
μήνες; Αν ναι, διαφοροποιείται και το ποσό της εγγυητικής επιστολής;
Απάντηση στο ερώτημα 2: Δεν διαφοροποιείται η εκτιμώμενη αξία για το διάστημα των 12 μηνών και κατά
συνέπεια δε διαφοροποιείται και το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Ερώτημα 3: Επικοινωνήσαμε με το Επιμελητήριο και μας ενημέρωσαν ότι δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή μας. Δεν
μπορούμε να προσκομίσουμε βεβαίωση από το Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Είμαστε, ωστόσο,
εγγεγραμμένοι τόσο στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4430/2016 με αριθμό μητρώου (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.)
XXXXXXXXXXXX, όσο και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. XXXXXXXXXXXX. Είμαστε εντάξει με τις
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βεβαιώσεις αυτές;
Απάντηση στο ερώτημα 3: Θα πρέπει να μας προσκομίσετε μια βεβαίωση από το επιμελητήριο από την οποία να
προκύπτει η μη υποχρέωση εγγραφή σας σε αυτό μαζί με τις βεβαιώσεις που μας αναφέρετε.

Η αν. Προϊσταμένη

Φλωρεντία Βοκοτούζη

Ακριβές αντίγραφο
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