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Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό με αριθμό πρωτοκόλλου προκήρυξης 1547/25.08.2022 για
την υπηρεσία «Υπηρεσίες φύλαξης των ανοικτών και στεγασμένων χώρων των
εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (ΠΣΚΗ)»
Κατόπιν ερωτημάτων οικονομικών φορέων δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
1. Όσον αφορά το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο το ποσό θα βεβαιωθεί
μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών από δύο τοπικές εφημερίδες.
2. Για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% που ορίζεται στην σελίδα 40 της διακήρυξης και στο
ερώτημα αν θα πρέπει να υπολογιστεί στην οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, σας
αναφέρουμε ότι στο άρθρο 2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος

σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών στο τρίτο εδάφιο αναφέρεται ότι : «Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο
και

με

τον

τρόπο

που

προβλέπεται

στα

έγγραφα

της

σύμβασης»

Για την σύνταξη της οικονομικής προσφοράς στο ίδιο άρθρο στο εδάφιο επτά αναφέρεται:
«Σημειώνεται ότι επειδή οι ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ δεν έχουν αποτυπώσει τις
απαιτήσεις αυτές , οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν και ξεχωριστό έντυπο οικονομικής
προσφοράς , σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, σε μορφή pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο).
3. Στο άρθρο 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
αναφέρεται εκ παραδρομής: « που να καλύπτει το πεδίο της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων».
Για τη διευκρίνιση του παραπάνω άρθρου σας αναφέρουμε ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας και
της περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με τα
παρακάτω :
ISO 27001:2013, ISO 45001:2015, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
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