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Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250,  Αιγάλεω Τ.Κ.122 44 Βαθμ. Προτεραιότητας: 
Τηλέφωνο: 2105381118  
Fax: 2105623847 Ημερομηνία: 22/04/2021 
Ηλ. Ταχυδρ.: promith@uniwa.gr  
Πληροφορίες: Ηλίας Βαβάσης Αρ.πρωτ.: 35707 
   
ΘΕΜΑ: 2η ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:   Όλους τους συμμετέχοντες 
ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ:  
 

Σε απάντηση του 14/04/2021 14:43:26 ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας SARP FACILITY MANACEMENT Α.Ε. 
που αφορά στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Καθαριότητα 
κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ. Διακ. 27514/24.03.2021, ΕΣΗΔΗΣ 105349, ΑΔΑΜ: 
21PROC008333787 ΑΔΑ: ΨΚ5Φ46Μ9ΞΗ-ΩΙΦ), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1) Ως προς την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παρ. 2.2.6., σελ. 17-18): 

α)  στην περίπτωση α, «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία (3) 
(2018,2019,2020) τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις σε έργα καθαριότητας άνω του 1.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 
έκαστην». 

Δεν καλύπτεται αθροιστικά η απαίτηση. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία 
(3) (01/01/2018-31/12/2020) τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις σε έργα καθαριότητας άνω του 1.000.000,00€ (χωρίς 
ΦΠΑ) έκαστην. 

β) στην περίπτωση β, «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει στους Ετήσιους Πίνακες Προσωπικού ΣΕΠΕ κατά 
την τελευταία τριετία (2018,2019,2020), από τους οποίους να προκύπτει ότι απασχολεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι 
(120) άτομα προσωπικό καθαριότητας πλήρους απασχόλησης για κάθε έτος». 

Δεν καλύπτεται αθροιστικά η απαίτηση. 

2) Η προβλεπόμενη, από την κείμενη νομοθεσία, παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού 
ποσού, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κόστος νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων που θα πρέπει να 
παρουσιαστεί στον πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
στη σελίδα 59 της διακήρυξης. 

3) Οι επόπτες που αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Διακήρυξης 
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση στο σύνολο απαιτούμενου του δυναμικού ατόμων. 

Σε απάντηση του 15/04/2021 14:34:40 ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ΦΑΣΜΑ Α.Ε. που αφορά στον 
Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Καθαριότητα κτηρίων και χώρων του 
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ. Διακ. 27514/24.03.2021, ΕΣΗΔΗΣ 105349, ΑΔΑΜ: 21PROC008333787 ΑΔΑ: 
ΨΚ5Φ46Μ9ΞΗ-ΩΙΦ), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1) Η εκτέλεση διαδοχικών μηνιαίων ή τριμηνιαίων συμβάσεων με τον ίδιο φορέα, που το άθροισμα τους 
υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), δεν νοείται ως μία (1) σύμβαση που πληροί τον όρο της 
διακήρυξης του διαγωνισμού. 

2) Tο ύψος των εξόδων δημοσίευσης της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 597,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% € και βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με την παράγραφο 1.6.Γ. της διακήρυξης. 

Σε απάντηση του 19/04/2021 13:58:57 ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. που αφορά στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την 
Ανάδειξη αναδόχου για την «Καθαριότητα κτηρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ. Διακ. 
27514/24.03.2021, ΕΣΗΔΗΣ 105349, ΑΔΑΜ: 21PROC008333787 ΑΔΑ: ΨΚ5Φ46Μ9ΞΗ-ΩΙΦ), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία (3) (2018,2019,2020) τουλάχιστον 
τρεις (3) συμβάσεις σε έργα καθαριότητας άνω του 1.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έκαστην. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία (3) (01/01/2018-31/12/2020) 
τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις σε έργα καθαριότητας άνω του 1.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έκαστην. 

Η παραπάνω απαίτηση έχει το νόημα ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει κατά την τελευταία τριετία 
(01/01/2018-31/12/2020) να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις για υπηρεσίες καθαριότητας αξίας 
ανώτερης των 1.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). Η εκτέλεση διαδοχικών συμβάσεων ή/και προφορικών αναθέσεων με 
τον ίδιο φορέα, που το άθροισμα τους υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), δεν νοείται ως μία (1) 
σύμβαση που πληροί τον όρο της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

2) Ενόψει της δεύτερης διευκρίνισης που ζητά η εταιρεία που αφορά τη διάταξη του όρου 2.2.5 της διακήρυξης, 
σχετικά με τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, διευκρινίζεται ότι τόσο ο όρος όσο και η 
σχετική δυνατότητα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τον οποίο «σε περίπτωση δε Ένωσης 
εταιρειών/Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελαχίστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη 
της Ένωσης - Κοινοπραξίας», αναφέρεται σε όλα τα επί μέρους στοιχεία της παρ. 2 του όρου 2.2.5, δηλαδή στα 
στοιχεία των παρ. 2 α, β, και γ. Συνεπώς, σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια των 
παρ. 2 α, β, και γ του ανωτέρω όρου δύνανται να καλυφθούν σωρευτικά από τα μέλη της Ενώσεως. 

3) Ο υποψήφιος ανάδοχος, σε πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του όρου 
2.2.5 της διακήρυξης, δύναται να στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων οντοτήτων («δάνεια εμπειρία»). 

Τα κριτήρια 2 και 4, δύναται να καλυφθούν σωρευτικά από τον υποψήφιο ανάδοχο (από τα μέλη της Ενώσεως) ή 
τους τρίτους στους οποίους στηρίζεται. 
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4) Διευκρινίζεται ότι ο όρος 2.2.8 («Στήριξη στην ικανότητα τρίτων») της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο η 
εκτέλεση των αναφερόμενων στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ εργασιών/καθηκόντων, σε περίπτωση Ένωσης, θα πρέπει να 
γίνεται υποχρεωτικά από «έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή», σημαίνει ότι οι ίδιες παραπάνω 
εργασίες/καθήκοντα θα πρέπει να εκτελούνται έστω από ένα εκ των μελών της ενώσεως, δίχως να αποκλείεται να 
εκτελούνται και από περισσότερα ή/και όλα τα μέλη της ενώσεως. 

5) Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς, θα πρέπει να υπολογίσουν τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για 
όλο το διάστημα των ισχύος της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψιν το ισχύον σήμερα καθεστώς. 

6) Η ημέρα των Χριστουγέννων 25η Δεκεμβρίου, η 26η Δεκεμβρίου και η Δευτέρα του Πάσχα είναι ημέρες αργίας 
και το Πανεπιστήμιο θα παραμένει κλειστό. 

7) α. Στο σύνολο των δέκα (10) ατόμων που θα απασχολούνται τις ημέρες του Σαββάτου περιλαμβάνονται οι δύο 
(2) επόπτες. 

β. Κατά την περίοδο 6-31 Ιουλίου, τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και τις ημέρες του Σαββάτου θα 
απασχολούνται δύο (2) επόπτες και αυτοί περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα άτομα, ήτοι σαράντα (40) άτομα 
Δευτέρα – Παρασκευή και τέσσερα (4) άτομα Σάββατο. 

γ. Κατά την περίοδο 1-31 Αυγούστου, τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και τις ημέρες του Σαββάτου θα 
απασχολούνται δύο (2) επόπτες και αυτοί περιλαμβάνονται στα αναφερόμενα άτομα, ήτοι είκοσι (20) άτομα 
Δευτέρα – Παρασκευή και τέσσερα (4) άτομα Σάββατο. 

Σε απάντηση του 19/04/2021 18:56:19 ηλεκτρονικού μηνύματος της εταιρείας 3G FACILITIES SERVICES Α.Ε. που 
αφορά στον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Καθαριότητα κτηρίων 
και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», (Αρ. Διακ. 27514/24.03.2021, ΕΣΗΔΗΣ 105349, ΑΔΑΜ: 
21PROC008333787 ΑΔΑ: ΨΚ5Φ46Μ9ΞΗ-ΩΙΦ), σας γνωρίζουμε τα εξής: 

1) Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει (ολοκληρώσει) την τελευταία τριετία (3) (2018,2019,2020) 
τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις σε έργα καθαριότητας άνω του 1.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) έκαστην. 

 Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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Διεύθυνση Οικονομικών 
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