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ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί της υπ. αρ. Φ183/2022 Διακήρυξης (ΕΣΗΔΗΣ:175796) Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ενίσχυση του προσωπικού του μαγειρείου (CPV:
55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.130,40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή »
ΣΧΕΤ: 1. Το από 15/11/2022 ( ΑΠ:19739/16-11-2022) υποβληθέν αίτημα παροχής διευκρινίσεων της
εταιρείας « Άναξ Α.Ε.)
2. Το υπ. αρ. 19858/18-11-2022 έγγραφο της Επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό αίτημα παροχής διευκρινίσεων επί της υπ. αρ. Φ183/2022
Διακήρυξης (ΕΣΗΔΗΣ:175796) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ενίσχυση του προσωπικού του
μαγειρείου (CPV: 55322000-3 Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων) προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.130,40€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) και την απάντηση της Επιτροπής σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Διευκρίνιση 1
Δεν υπάρχει παρατηρητήριο Τιμών για την συγκεκριμένη υπηρεσία
Διευκρίνιση 2
Οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογισθούν με το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών που ισχύει κατά την
ημερομηνία του διαγωνισμού. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της
σύμβασης. Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της έναρξης της σύμβασης γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα
η αξιολόγηση
Διευκρίνιση 3
Όχι δεν πρέπει να κατατεθούν στην οικονομική προσφορά τα στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/2010
όπως τροποποιήθηκε.
Διευκρίνιση 4
Στην οικονομική προσφορά, η παρακράτηση φόρου πρέπει να υπολογισθεί όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 2.4.4
Διευκρίνιση 5
•

Ο πάροχος υποχρεούται να διαθέτει εβδομαδιαία τρία (3) συνολικά άτομα, ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων
και δύο άτομα ΥΕ βοηθών Μαγείρων
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•

Οι υπάλληλοι θα εργάζονται βάση του εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας που θα καταρτίζεται
από το Τμήμα Διατροφής για την επικείμενη εβδομάδα

•

Κάθε υπάλληλος θα εργάζεται έξι (6) ώρες ημερησίως, σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια εργασίας,
πλην της ημέρα του εβδομαδιαίου ρεπό, το οποίο θα λαμβάνεται κυκλικά διαφορετική ημέρα κάθε
εβδομάδα στη διάρκεια του μήνα, με αναλογία Κυριακών μία φορά το μήνα. Προσαρμογές θα
γίνονται δίνοντας προτεραιότητα στη εύρυθμη λειτουργία του μαγειρείου.

•

Οι υπάλληλοι πρέπει να είναι σταθεροί και να μην εναλλάσσονται, παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης
με το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ

Εσωτερική διανομή:
✓
✓

Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
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