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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’αριθμ. Διακήρυξης Δ.04/2021 Ανοικτού άνω των ορίων

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσίες Προσωπικού Εστίασης» Συστημ.

Αριθμ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 141748 

Σχετ. 1 : To υπ’αριθμ. πρωτ. 19437/25-11-2021 έγγραφο αίτημα παροχής  διευκρινίσεων της εταιρείας
Εxpress Facility Services
Σχετ.  2  :  To υπ’αριθμ.  πρωτ.19454/25-11-2021   έγγραφο  της  Επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών
προδιαγραφών  της   υπ’  αριθμ.  Δ04/2021  διακήρυξης  για  την  παροχή  «Υπηρεσίες  Προσωπικού
Εστίασης» 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετ. 1 έγγραφου, ενημερώνουμε ότι:

• ΄Oσoν αφορά  στο Α) ερώτημα σχετικά με το  ποιό είναι το ποσό για τα έξοδα δημοσίευσης
διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Οι δημοσιεύσεις υπηρεσιακών εγγράφων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στον Ελληνικό Τύπο γίνονται
σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 2/82452/0020/12-11-2008 «Καθορισμός της τιμής των καταχωρημένων
στον Ελληνικό τύπο δημοσιευμάτων  του Δημοσίου και  των Ν.Π.Δ.Δ.»  (ΦΕΚ 2441/Τεύχος  Β/02-12-
2008).

Η  εξόφληση  των  τιμολογίων  για  τη  δαπάνη  δημοσίευσης  της  περίληψης  της  διακήρυξης,
πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.3801/2009 άρθρο 46  «οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών».
Εν προκειμένω η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης, του υπ’ αριθμ. Δ.04/2021  Ανοιχτού άνω των
ορίων  Δημόσιου  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  για  την  παροχή  :  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ»  CPV  5530000-3,θα  υπολογιστεί   από  τους  υπεύθυνους  έκδοσης  των  εφημερίδων  στις
οποίες  δημοσιεύτηκε  η  εν  λόγω  περίληψη.Ήτοι:1)«ΣΕΡΡΑΙΚΟ  ΘΑΡΡΟΣ»  Βενιζέλου  177,
Σέρρες ,τηλ.2321046380 &2321 045200 και 2) « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Νίκου Νικολάου 17, Σέρρες , τηλ: 2321
099680.



• Aκολούθως ,σχετικά με το Β) ερώτημα σας που αφορά στο αν απαιτείται ή όχι να συμπεριληφθεί
ο υπολογισμός της παρακράτησης 8% στην προσφορά διευκρινίζεται ότι:
H  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  αξίας  8%  επί  του
καθαρού ποσού αφαιρουμένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η οποία παρακρατείται κατά την έκδοση της
εντολής πληρωμής του αναδόχου, δεν αποτελεί κράτηση υπέρ του Δημοσίου ούτε εμπίπτει στην έννοια
της επιβάρυνσης της αξίας της υπηρεσίας που παρέχεται από τον ανάδοχο δημόσιας σύμβασης (ΔεφΑθ
(Α)  1268/2020).  Συνεπώς  δεν  απαιτείται  να  συμπεριληφθεί  στην  οικονομική  προσφορά  από  τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

• Σχετικά με το Γ)ερώτημα και  σχετικά με τον όρο των τεχνικών προδιαγραφών Παράρτημα Ι
παρ.2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ σελ.52 της διακήρυξης: “ - Θα πρέπει να ορίσει επόπτη του (ο
οποίος δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα άτομα που ζητούνται από το Νοσοκομείο εκτός εάν εργάζεται και
ο ίδιος) ο οποίος θα συνεργάζεται με το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου και τα αντίστοιχα τμήματα
διανομής φαγητού,  για  την τήρηση του προγράμματος  εργασίας  και  την  εκτέλεση του συνόλου των
εντολών και οδηγιών των σχετικών με τη σίτιση των ασθενών.”
Διεκρινίζεται  σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 19454/25-11-2021  έγγραφο της επιτροπής σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών ότι: Ο επόπτης που θα οριστεί από την ανάδοχη εταιρεία μπορεί να είναι:
α) Ένα από τα άτομα που θα εργασθούν στο Νοσοκομείο (Μάγειρας, Β. Μάγειρα ή Τραπεζοκόμος)
β) Ένας υπεύθυνος από την εταιρεία (ιδιοκτήτης ή ήδη  εργαζόμενος) που θα έχει τη δυνατότητα να
συνεργάζεται με το Τμήμα Διατροφής καθώς και να ελέγχει τους υπαλλήλους τους (τήρηση ωραρίου,
απόδοση  εργασίας κλπ).
 Στη δεύτερη περίπτωση, που θα οριστεί επόπτης από την εταιρεία, δε θα συμπεριλαμβάνεται στα άτομα
που  ζητούνται  και  χρηματοδοτούνται  από  το  Νοσοκομείο  και  η  μισθοδοσία  του  θα  επιβαρύνει  την
ανάδοχη εταιρεία.     

                                                                                                  O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
                                                                                                       

                                                                                                           ΦΑΡΜΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ       
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