
 

 

 

 

                                                                                                  
  Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο     Με την συγχρηματοδότηση

     
                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή
Ταχ. Κώδικας  : 69133 
Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλέφωνο : 25313 52448-426 
Fax  : 25310 20185-81659
Ε-mail  : g.gkourtsilidis@komotini.gr
   
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2. Την υπ΄ αριθ. 24805/21-10

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας ετών 2021

98.682,68 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%. 

3. Το γεγονός πως η καταληκτική 

ώρα 13:00 μ.μ. 

4. Το από 05/11/2020 (11:58) 

ερωτάται η αναθέτουσα αρχή «εάν είναι δεσμευτικός ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που υπάρχει 

του διαγωνισμού όσον αφορά τις ώρες φύλαξης, την τιμή ανά ώρα και τα λοιπά κόστη στο 5%».

 

Σας διευκρινίζουμε πως ο προϋπολογισμός
αποτελεί την ενδεικτική εκτιμώμενη

ποσοστό που έχει υπολογιστεί για τα
Τουναντίον οι ώρες φύλαξης είναι

υποψηφίου συμμετέχοντα. 
Στην προσφορά κάθε συμμετέχοντα

κόστους παροχής των υπηρεσιών τους

αντικατάσταση αδειών και των νόμιμων
στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 68 ν

  

 

                                                                                                

την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

      «Αναρτητέα Ηλεκτρονικά» 
                                                                    

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ  

Κομοτηνή , 06-11-2020  
Αριθμ. Πρωτ: 26513 

Βιζυηνού 1, Κομοτηνή 

Γκουρτσιλίδης 

81659 
: g.gkourtsilidis@komotini.gr 

ΠΡΟΣ: 
Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους

Αναδόχους 

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης. 

Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007513497 2020-10-

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης για την 

τη φύλαξη του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας ετών 2021-2022

 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 09

:58) ερώτημα υποψήφιας συμμετέχουσας εταιρείας 

ερωτάται η αναθέτουσα αρχή «εάν είναι δεσμευτικός ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που υπάρχει 

του διαγωνισμού όσον αφορά τις ώρες φύλαξης, την τιμή ανά ώρα και τα λοιπά κόστη στο 5%».

πως ο προϋπολογισμός για την παρούσα διαδικασία σύναψης

ενδεικτική εκτιμώμενη αξία και ειδικότερα όσον αφορά την 
υπολογιστεί για τα λοιπά κόστη. 

φύλαξης είναι δεσμευτικός όρος για τον υπολογισμό της

κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να υπολογιστεί εύλογο ποσοστό
υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού
και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
άρθρου 68 ν. 3863/2010, όπως ισχύει. 

         Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
           Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
                           
  Μαρία Γκιουλέ 
                      ΠΕ Πληροφορικής 

 

  

 

Ένωσης 

Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

-21) διακήρυξη ανοικτού 

για την Παροχή υπηρεσιών για 

2022, εκτιμώμενης aξίας: 

09η Νοεμβρίου 2020, και 

ερώτημα υποψήφιας συμμετέχουσας εταιρείας σύμφωνα με το οποίο 

ερωτάται η αναθέτουσα αρχή «εάν είναι δεσμευτικός ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που υπάρχει στα έντυπα 

του διαγωνισμού όσον αφορά τις ώρες φύλαξης, την τιμή ανά ώρα και τα λοιπά κόστη στο 5%». 

διαδικασία σύναψης σύμβασης 
αφορά την τιμή ανά ώρα και το 

υπολογισμό της προσφοράς του 

εύλογο ποσοστό διοικητικού 
εργολαβικού κέρδους, κόστους 

τρίτων κρατήσεων και να φέρει τα 

Προϊσταμένη της  
Υπηρεσιών 
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