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1.  Διευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτημα αριθμ. 1

1.«Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο σύνταξης της Οικονομικής προσφοράς 1. ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 & 2 Δίδεται μια σειρά περιγράφων, διαφόρων εργασιών. 

Στην στήλη της ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ τίθεται ΜΟΝΟ η ΩΡΙΑΙΑ αποζημίωση η και ο 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΩΡΩΝ??  

Α)Στο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 

Μεταφορικών μέσων 2020-2021»

στην οποία συμμετέχετε. Για την ΟΜΑΔΑ 1 η οποία περιλαμβά

αναφέρεται στο πεδίο «ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:…

ο οικονομικός φορέας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:. «ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΟΜΑΔΑ 1 

ή  

ΟΜΑΔΑ 1 – ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ.

Β) Στη στήλη με τίτλο «Ωριαία Αποζημίωση Εργασίας»

ωριαίας αποζημίωσης, δηλαδή το κόστος μίας εργατοώρας και όχι ο προτεινόμενος αριθμός των 

εργατοωρών. 

2.  Διευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτημα αριθμ. 

2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΤΕΛΙΚΗ 

σύστημα θα είναι ο προϋπολογισμός

τιμοκαταλόγου των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ??

Στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, στο Διαγωνισμό με Συστημικό

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, υπάρχει ενότητα με τίτλο 

οι απαιτήσεις σύνταξης της οικονομικής
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Διευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτημα αριθμ. 1 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο σύνταξης της Οικονομικής προσφοράς 1. ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 & 2 Δίδεται μια σειρά περιγράφων, διαφόρων εργασιών. 

Στην στήλη της ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ τίθεται ΜΟΝΟ η ΩΡΙΑΙΑ αποζημίωση η και ο 

 

Στο «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για τις ΟΜΑΔΕΣ 1 – «Συντήρηση και επισκευή 

2021» υπάρχει πεδίο που αρχικά συμπληρώνεται η Ομάδα των οχημάτων 

στην οποία συμμετέχετε. Για την ΟΜΑΔΑ 1 η οποία περιλαμβάνει 3 τμήματα θα πρέπει να 

«ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:…………..» το τμήμα στο οποίο συμμετέχει 

:. «ΟΜΑΔΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΟΜΑΔΑ 1 – ΤΜΗΜΑ 1 Ι.Χ.Ε.

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ. 

«Ωριαία Αποζημίωση Εργασίας» συμπληρώνεται μόνο η ενδεικτική τιμή της 

δηλαδή το κόστος μίας εργατοώρας και όχι ο προτεινόμενος αριθμός των 

Διευκρινίσεις όσον αφορά το ερώτημα αριθμ. 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η ΤΕΛΙΚΗ τιμή την οποία θα 

προϋπολογισμός μετά την προτεινόμενη από εμάς έκπτωση

των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ??» 

στο Διαγωνισμό με Συστημικό Αριθμό 93143 και στο πεδίο 

υπάρχει ενότητα με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην οποία περιγράφονται 

οικονομικής προσφοράς.  
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11650 

220,  Αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

Παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε τον τρόπο σύνταξης της Οικονομικής προσφοράς 1. ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ 1 & 2 Δίδεται μια σειρά περιγράφων, διαφόρων εργασιών. 

Στην στήλη της ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ τίθεται ΜΟΝΟ η ΩΡΙΑΙΑ αποζημίωση η και ο Προτεινόμενος 

«Συντήρηση και επισκευή 

υπάρχει πεδίο που αρχικά συμπληρώνεται η Ομάδα των οχημάτων 

νει 3 τμήματα θα πρέπει να 

το τμήμα στο οποίο συμμετέχει 

ΤΜΗΜΑ 1 Ι.Χ.Ε. 

συμπληρώνεται μόνο η ενδεικτική τιμή της 

δηλαδή το κόστος μίας εργατοώρας και όχι ο προτεινόμενος αριθμός των 

θα τοποθετήσουμε στο 

έκπτωση στις τιμές του 

Αριθμό 93143 και στο πεδίο ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

στην οποία περιγράφονται 



Στο πεδίο αυτό αναγράφεται ως απαίτηση το εξής: «Εφόσον η ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπώσει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, για 

λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα οι 

συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δύο δεκαδικά ψηφία που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσφέρουν από την ενδεικτική τιμή της 

μελέτης για κάθε Ομάδα - Τμήμα.» 

 

ΕΠΙΣΗΣ, στο ίδιο πεδίο περιλαμβάνεται και η απαίτηση με την παρακάτω περιγραφή: 

«Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί 

έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος ο προσφέρων θα επισυνάψει στην 

ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και 

συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς 

"ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΡΑΣ" για την ομάδα - Τμήμα στην οποία καταθέτει προσφορά.» 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και σε συνδυασμό με το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», 

για συγκεκριμένη ΟΜΑΔΑ - ΤΜΗΜΑ, υπάρχει συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος, με τον οποίο 

προκύπτει ο «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Α». Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ αυτός αποτελεί συνδυασμό της ωριαίας 

αποζημίωσης και του ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής καταλόγου των ανταλλακτικών.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ στην πλατφόρμα του διαγωνισμού αναγράφεται: 

«ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΦΟΥ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΑ. Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.» 

 

Οπότε συμπληρώνεται στο σύστημα ο προϋπολογισμός μετά την προτεινόμενη έκπτωση στις τιμές 

του τιμοκαταλόγου και των ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ με δύο δεκαδικά ψηφία.  

 

Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών, λόγω αδυναμίας του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ ως προς την 

αποτύπωση των όρων της Διακήρυξης, θα γίνει με βάσει τα συμπληρωμένα ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που θα επισυνάψει ο οικονομικός φορέας και τα οποία θα είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα. 

 
Η ΑΝΑΠ/ΤΡΙΑ        Η Αναπλ.  Προϊσταµένη 
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