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ΘΕΜΑ:  Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης ΑΔΑΜ 

18PROC002799111 
 
Σχετικά: Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου 

για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΤΕ»,  
 συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 55312. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά μία 
εβδομάδα.  
 
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 
Νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 
 
Επίσης, ακολουθούν Διευκρινίσεις σε σχέση με τα παρακάτω σημεία της αρχικής διακήρυξης: 
 
1. Σελίδα 36, στην ενότητα "Υποχρεώσεις Αναδόχου" στην παράγραφο που αναφέρεται στην εμπειρία του 

προσωπικού:  

Το εδάφιο  
"Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός του προσωπικού καθαριότητας που θα διαθέσει ο εργολάβος δεν μπορεί να είναι 
κατώτερος των δεκατεσσάρων (14) ατόμων που θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με εμπειρία 
σε καθαρισμό κατ’ ελάχιστον εξαετή σε ποσοστό τουλάχιστον 85% (12 στα 14 άτομα), και θα είναι στην 
πλειοψηφία τους άνω των 25 ετών, σε ποσοστό επίσης 85%",  

αντικαθίσταται με το εξής ορθό: 
"ο αριθμός του προσωπικού καθαριότητας που θα διαθέσει ο εργολάβος δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 
δεκατεσσάρων (14) ατόμων που θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με εμπειρία σε καθαρισμό 
τριετή σε ποσοστό τουλάχιστον 71% (10 στα 14 άτομα), και θα είναι στην πλειοψηφία τους άνω των 25 ετών σε 
ποσοστό 85%". 
 
2. Κατ' αναλογία αλλάζει η αντίστοιχη παράγραφος στην ενότητα "Υποχρεώσεις του εργολάβου" του σχεδίου 

της σύμβασης: 
Σελίδα 60, άρθρο 5, 2η παράγραφος 
Το εδάφιο  

"ο αριθμός του προσωπικού καθαριότητας που θα διαθέσει ο εργολάβος δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 
δεκατεσσάρων (14) ατόμων που θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με εμπειρία σε καθαρισμό 
κατ’ ελάχιστον εξαετή σε ποσοστό τουλάχιστον 85% (12 στα 14 άτομα), και θα είναι στην πλειοψηφία τους άνω 
των 25 ετών, σε ποσοστό επίσης 85%." 
 





 

αντικαθίσταται με το εξής ορθό: 
"ο αριθμός του προσωπικού καθαριότητας που θα διαθέσει ο εργολάβος δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 
δεκατεσσάρων (14) ατόμων που θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με εμπειρία σε καθαρισμό 
τριετή σε ποσοστό τουλάχιστον 71% (10 στα 14 άτομα), και θα είναι στην πλειοψηφία τους άνω των 25 ετών 
σε ποσοστό 85%". 
 
 
 

Για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

 

Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Πρόεδρος ΔΣ και Διευθυντής ΚΔ - ΙΤΕ 
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