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                                                   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
                                    ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
                                      
    ΘΕΜΑ:  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΥΠ΄ΑΡΙΘ.  11821/732691  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΦΥΛΑΞΗΣ. 

    α) Στην περίπτωση που οι επίσημες Αργίες συμπίπτουν με τις ημέρες εφημερίας
(Δευτέρα και  Πέμπτη), στην Απογευματινή βάρδια θα πρέπει  να απασχολούνται
τρεις (3) φύλακες.    
 
   β) Οι φύλακες με την μεγαλύτερη εμπειρία θα απασχολούνται κατά προτίμηση
στο Εφημερείο και στα Εξωτερικά ιατρεία.

    γ)  Όποιος  ενδιαφερόμενος   θέλει,  μπορεί  να  προσέλθει   για  να
πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο του Νοσοκομείου, προκειμένου να εκτιμήσει
το κόστος χρήσης του οχήματος, που αφορά το τετράμηνο από 1/06/2015 έως και
30/09/2015. Θα πρέπει να απευθυνθεί, προς τούτο, στο Γραφείο Προμηθειών (τηλ
2132046170 & 170).
   
   δ)  Δημιουργήθηκε  νέος  πίνακας  στο  παράρτημα  1,  με  τίτλο  «Οικονομική
προσφορά-πίνακας ανάλυσης», στον οποίο   προστέθηκαν δύο (2) γραμμές  που
είναι είναι οι εξής: 1) ''Αποδοχές φύλακα επιτήρησης της δασικής έκτασης κατά την
τετράμηνη θερινή επιτήρηση'',  για να καταχωρηθούν τα κόστη που αφορούν τους
φύλακες για το τετράμηνο 1/06/2015 έως και  30/09/2015.  2)  ''Κόστος οχήματος
περιπολίας κατά την τετράμηνη περίοδο''. Ο νέος τροποποιημένος πίνακας έχει ως
εξής:

           



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

1α
Αποδοχές προσωπικού φύλαξης   
με πλήρη απασχόληση (40 ώρες / 
εβδομάδα)   

   

1β
Αποδοχές φύλακα επιτήρησης της 
δασικής έκτασης κατά την 
τετράμηνη θερινή περίοδο

2
Εισφορές του εργοδότη στο ΙΚΑ για
τον αντίστοιχο προαναφερόμενο 
μέσο όρο

   

3

Κόστος επιδόματος αδείας στον 
αντίστοιχο μέσο όρο  
(περιλαμβανομένων και των 
εισφορών του εργοδότη στο ΙΚΑ)

   

4

Κόστος δώρων Πάσχα - 
Χριστουγέννων στον αντίστοιχο 
μέσο όρο (περιλαμβανομένων και 
των εισφορών του εργοδότη στο 
ΙΚΑ)

   

5

Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών
στον αντίστοιχο μέσο όρο  
(περιλαμβανομένων και των 
εισφορών του εργοδότη στο ΙΚΑ) 

   

6
Επιπλέον κόστος για τη νυκτερινή 
εργασία  στον αντίστοιχο μέσο όρο 

7

Κόστος αντικαταστατών των 
εργαζομένων σε  ΡΕΠΟ (να 
τηρηθούν αυστηρά οι διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας) 

   

8
Κόστος αντικαταστατών των 
εργαζομένων σε κανονική άδεια

9α
Κόστος οχήματος  περιπολίας κατά 
την τετράμηνη περίοδο

9β
Κόστος διοικητικής υποστήριξης , 
εγγυητικών επιστολών , ασφάλειας 
& υγιεινής , λοιπά έξοδα

  

10
Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας του
τιμολογίου   

11 Εργολαβικό κέρδος   

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩ   (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)   



Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται από τους διαγωνιζόμενους (χωρίς να 
τροποποιηθεί η μορφή του) , σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία και 
συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά , με ποινή αποκλεισμού , στην οικονομική προσφορά .

                        - Ο-
                         ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 

                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                        
                           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ
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