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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 04-01-2023
4η Υ.ΠΕ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 242
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κάθε ενδιαφερόμενο
Πληροφορίες: Κουτλουμπάση Ελένη
Τηλέφωνο: 23210 -94791
E-mail: koutloumpasi@hospser.gr

ΘΕΜΑ: «Aπάντηση επί του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων που αφορούν στην υπ’ αριθμ. πρωτ.

20506/29-12-2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄

του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6)

μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας»

Σχετ.: (α) η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20506/29-12-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC011926369/29-12-2022 )Πρόσκληση

(β) το με αριθμ. εισερ. Πρωτ. 242/04-01-2023 αίτημα παροχής διευκρινίσεων που υποβλήθηκε μέσω
e-mail.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Επί του αιτήματος παροχής διευκρινίσεων, το οποίο υποβλήθηκε μέσω e-mail από ενδιαφερόμενο

οικονομικό φορέα και αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20506/29-12-2022 Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) για την παροχή σε

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» για έξι (6) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σερρών και του

ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Νιγρίτας, δίδονται οι παρακάτω απαντήσεις.

Ερώτημα 1ο

Αναφορικά με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 4.2. στη σελίδα 9 της ως άνω αναφερόμενης

Πρόσκλησης αναγράφεται «Οι τιμές της προσφοράς θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ……..». Παρακαλώ όπως διευκρινιστούν ακριβώς τα

ποσοστά αυτών των κρατήσεων.

Απάντηση

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα ισχύουσα νομοθεσία) που

βαρύνουν τον Ανάδοχο για την παροχή των υπηρεσιών και με τον τρόπο που προβλέπεται στην Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης είναι οι ακόλουθες:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 350

παρ. 3 του ν. 4412/2016).



2

β) Στις συμβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της

ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της αρχικής, καθώς και κά-

θε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή

στο όνομα και για λογαριασμό: 1) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τις δημόσιες συμβάσεις

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και 2) του Υπουργεί-

ου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών.

γ) Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών ψυχικής υγείας, σύμφωνα με την αριθμ.

ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 545/Β΄/24.03.2009) σε εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.3580/2007.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (πλήν της κράτησης 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας) υπόκεινται στο

εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήμα-

τος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.

Επισημαίνετε ότι οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΓΙΔΗΣ


