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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Φηι ηωΑ'ε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΕ ΠΑΤΡί1Ν
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.)

Πάτρα, ·2& /01/2018

Αρ.ΜΑΕ 49917/22/8/01/34

Έδρα ΠΑΤΡΑ
Επιτροπή Διαγωνισμού

ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ

7αχ.Δ/νση: Κτίριο Υπηρεσιών,

Αρ. Πρωτ.:

1010

Νότιου Νέου Λιμένα Πατρών

Αρ. Σχεδ.:

240

Τ.Κ.: 26 333 7.θ.: 3167 Πάτρα

Αρ. Φακ.:

Τηλ: 2610 365163 Fax: 2610 365160
Ε-mail: vkatsiberi@patrasportgr

ΠΡΟΣ:
GALAΧY HELLA5 5ECURITY
ΠΙΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΕΠΥΑ
Δ/νση: ΛΕΚΚΑ 13,Κιλκίς
Τ.Κ. 61100,
Τηλ.:2341026152, Εαχ.:2341020972,
Ε-mαί1: galaxyhellas@gmail.com

ΘΕΜΑ : Παροχή Διευκρινήσεων επί της υπ'αριθμ.πρωτ.635/18.01.2018 Διακήρυξης για την ενέργεια
ανάδειξης αναδόχου για το έργο "Φύλαξη & Έλεγχος ασφαλείας των χώρων και εγκαταστάσεων του
πρώην εργοστασίου της Π.Π. "
ΣΧΕΤ.: 7ο από 24.01.2018 ηλεκτρονικό σας αίτημα με ώρα 2.32 μ.μ. με αριθμ.πρωτ.918/25.01.2018 (δικό
μας)
Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το 10 ερώτημα, τα
απαιτούμενα έγγραφα της παραγράφου 15.3 θα εμπεριέχονται στον φάκελο της Οικονομικής
Προσφοράς ο οποίος αποτελεί υπόφάκελο της προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 12.2 της υπ'αριθμ.πρωτ.635/18.01.2018 Διακήρυξης, ήτοι 2 υπσφακέλους.
Σχετικά με το 2° ερώτημα (1.α) στην στήλη ποσότητες για το προβλεπόμενο

ωρομίσθιο εργαζόμενου ζητείται να αναγραφεί το σύνολο των ωρών της ετήσιας φύλαξης
ενώ στην στήλη μονάδα μέτρησης Ευρώ (ερώτημα 1.β) ζητείται να αναγραφεί το
προβλεπόμενο ωρομίσθιο με ύλες τις νόμιμες προσαυξήσεις.
Σχετικά με το 2° ερώτημα (2.) στην στήλη ποσότητες από το ύψος ασφαλιστικών
εισφορών εργοδότη 25,06% με εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ Θα αναγραφεί το σύνολο των ωρών της
ετήσιας φύλαξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 της Διακήρυξης ενώ ως μονάδα
μέτρησης Θα αναγραφεί το ποσό που αναλογεί στο σύνολο των ετήσιων ωρών φύλαξης.
Σχετικά με το 2° ερώτημα (3.α.) στη στήλη ποσότητες στο Υψος του
προ0πολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των
εργαζομένων θα αναγραφεί το προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου + ασφαλιστικές

εισφορές (εργοδότη) χ αριθμό εργαζομένων κ ετήσιες ώρες φύλαξης , ήτοι το
προ0πολογιζδμενο ποσό για το ετήσιο μισθολογικό κόστος.
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Κοιν.: Μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού
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