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Αριθ.Πρωτ.Oικ. 3824

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας» των κτιρίων
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ.
Έχοντας υπόψη
1. Tις διατάξεις του άρθρο 90 του « Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/A/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 2876/7-10-2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ.
2234/Β΄/2009).
4. Την αριθμ. 52398/10-11-2014 (ΦΕΚ 3042/Β΄/11-11-2014) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του
Υπουργού στους Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα καθώς και στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς
Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Δ/νσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων,
Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/2014) περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(Φ.Ε.Κ.19/Α/95).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄/2007),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/2010
& 209/Α΄/2010) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ
43/Α΄).
11. Την αριθμ.35130/739/9-8-10 απόφαση(ΦΕΚ1291/Β/2010) Υπ. Οικονομικών περί Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».
1/21

ΑΔΑ: Ψ7ΑΞ0-ΥΜ1

15REQ002547371 2015-01-29
12. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) « Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» και ειδικότερα η παρ.3 του άρθρου 4
αυτού ( ΦΕΚ 204/Α΄/11) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/12 άρθρο 10 (ΦΕΚ 14/Α΄/ 12), το Ν.
4072/12 και ειδικότερα το άρθρο 238 παρ.2β αυτού (ΦΕΚ 86/Α΄/12), το Ν.4146/13 άρθρο 61 « περί
τροποποίησης διατάξεων του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 90/Α΄/13).
15. Τις διατάξεις του αριθμ.πρωτ.2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπ.Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «περί
υπολογισμού τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».
16. Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,
4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές.
17. Τις διατάξεις του Ν. 3845/2010 άρθρο 4 «Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής
οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Φ.Ε.Κ.
65/Α΄/2010) - Αλλαγή Φ.Π.Α.: Εφαρμογή νέων συντελεστών από 1-7-2010.
18. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011( ΦΕΚ 166/Α/11) «Καταπολέμηση
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Οικονομικών».
19. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
μελών τους με κλήρωση » του Ν. 4024/11 ( ΦΕΚ 226/Α΄/11).
20. Τις διατάξεις του Ν.4046/12 (ΦΕΚ 28/Α/12) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων χρηματοδοτικής
διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.
21. Την πράξης 6 της 28-2-2012 του Υπ. Συμβουλίου «περί Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6
του άρθρου 1 του ν.4046/2012 (ΦΕΚ 38/Α/12).
22. Τις διατάξεις του Ν.4093/12 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-12) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
23. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3621/07 (ΦΕΚ 279/Α/07) με το οποίο έχει εφαρμογή για το ΥΠΕΚΑ
η διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 20 του Ν.2556/97 (ΦΕΚ 270/Α/97), όπως αντικαταστάθηκε με την
διάταξη της παρ.12 του άρθρου 21 του Ν.3144/03 (ΦΕΚ 111/Α/03) με την οποία επιτρέπεται η ανάθεση
με σύμβαση έργου, η εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και της
καθαριότητας αυτών.
24. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4144/13 (ΦΕΚ88/Α/18-4-2013) «περί Τροποποίησης του άρθρου 68
του ν.3863/2010 ( ΦΕΚ 115/Α΄/2010).
25. Την αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί «καθορισμού
των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (Φ.Ε.Κ. 431/Β΄/1998)
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/29097/0026/02 απόφαση (ΦΕΚ 684/Β΄/02).
26. Την αριθμ.πρωτ. 2491/19-01-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α
9306 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ/ΥΠΕΚΑ, και βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31-120, ΚΑΕ 0875, Οικονομικού έτους 2015.
27. Την αριθμ.πρωτ. 2858/21-01-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α
9537 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ/ΥΠΕΚΑ, και βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31-110, ΚΑΕ 0875, Οικονομικού έτους 2015.
28. Την αριθ.πρωτ. 2857/21-1-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 9632
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ/ΥΠΕΚΑ, και βαρύνει τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού του Ε.Φ. 31-130, ΚΑΕ 0875, Οικονομικού έτους 2015.
29. To γεγονός ότι o ανοικτός διεθνής διαγωνισμός της Διακήρυξης 3/2014, δεν έχει ολοκληρωθεί.
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30. Την ανάγκη για τη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του
ΥΠΕΚΑ.
ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί
το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας» των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, ως
εξής:
1. TMΗΜΑ Α - Αφορά το κτίριο επί της οδού Μεσογείων 119,
Προϋπολογισμού 17.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (Ε.Φ. 31-120, ΚΑΕ 0875), για χρονικό διάστημα
από 18-02-2015 έως και 30-04-2015.
2. TMΗΜΑ Β - Περιλαμβάνει τα κτίρια επί των οδών:
α) Αμαλιάδος 17
β) Πανόρμου 2
γ) Μητροπόλεως 12-14
δ) Πατησίων 147
ε) Αμαλιάδος 29 & Εσλιν,
στ) Αμαλιάδος 15
Προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (Ε.Φ. 31-110, ΚΑΕ 0875), χρονικό διάστημα από
18-02-2015 έως και 30-04-2015.
3. ΤΜΗΜΑ Γ - Περιλαμβάνει τα κτίρια επί των οδών:
α) Χαλκοκονδύλη 31 & Σωκράτους
β) Αλκμάνους – Ιλίσια
Προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% (Ε.Φ. 31-130, ΚΑΕ 0875), για χρονικό διάστημα
από 18-02-2015 έως και 30-04-2015.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΕΚΑ , ΚΑΕ 0875 των Ε.Φ. 31-120
οικ. έτους 2015, του Ε.Φ. 31-110 και του Ε.Φ. 31-130 οικ. έτους 2015.
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού κρίνεται αναγκαία μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας του Διεθνή διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 3/2014 που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης του ανωτέρω διεθνή διαγωνισμού, με την ανάδειξη
αναδόχου για τα ανωτέρω κτίρια, η σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί, για την οποία εκδόθηκε η
παρούσα απόφαση, λύεται αυτοδικαίως χωρίς οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης από τον ανάδοχο.
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του ανωτέρω έργου δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα χιλιάδες ευρώ
(40.000,00€) πλέον Φ.Π.Α.23% [ήτοι 49.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.].
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του έργου, χωρίς η προσφερόμενη τιμή
να υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό του έργου καθώς και τον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος
(Τμήμα Α- προϋπολογισμός: 17.000,00 € πλέον ΦΠΑ , Τμήμα Β- προϋπολογισμός: 18.000,00 € πλέον ΦΠΑ,
Τμήμα Γ- προϋπολογισμός: 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ).
3. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΣ και στην
ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.
4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.
Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
των προσφορών ήτοι ώρα 10:00 και τόπος, το κτίριο που στεγάζεται το ΥΠΕΚΑ επί της οδού Μεσογείων
119 (2ος όροφος, γρ.237), Αμπελόκηποι , Αθήνα.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν με αίτηση την προσφορά τους, στο ΥΠΕΚΑ, Μεσογείων 119
Αμπελόκηποι, Αθήνα/ Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας (2ος όροφος γραφείο 237) το αργότερο
μέχρι την 05/02/2015 και ώρα 12:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την αρ. 60705/30-12-2014 απόφαση ΥΠΕΚΑ,
και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μπαϊμπού Αλεξάνδρα
2. Μπακόλα Λελούδα
3. Δάμη Αναστασία

ΠΕ Διοικ.Οικ. με Ε΄ β. στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
ΤΕ Δασολόγων με Δ΄ β. στη Δ/νση Προστ. Δασών & Αγρ/ντος
ΔΕ Διοικ. Γραμ. με Δ΄ β. στη Δ/νση Κλιμ. Αλλαγής & Ποιοτ. Ατμόσφαιρας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Κιουπκιολή Ευαγγελία
ΠΕ Διοικ.Οικ. με Γ΄ β. στη Δ/νση Οικ/κής Διαχείρισης
2. Πεταμίδης Σεραφείμ
ΠΕ Διοικ. Οικ. με Δ ΄β. στη Δ/νση Προϋπ/μού & Δημ/κών Αναφορών
3. Μανιάτη Αριάδνη
ΤΕ Μηχανικών με Β΄β. στη Δ/νση Οικ/κής Διαχείρισης
Kατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμμένα παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ………………..ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συνημμένα
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
( Α, Β και Γ )

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ.Υπουργού ΠΕΚΑ
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Οικον. Διοικητικών
Υπηρεσιών & Ηλ. Διακυβέρνησης
4. Γρ. Δ/ντριας Διοικητικών Υπηρεσιών
5. Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Μπαϊμπού Αλεξάνδρα
στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Μπακόλα Λελούδα στη Δ/νση Προστ. Δασών & Αγρ/ντος
Δάμη Αναστασία στη Δ/νση Κλιμ. Αλλαγής & Ποιοτ. Ατμόσφαιρας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Κιουπκιολή Ευαγγελία
στη Δ/νση Οικ/κής Διαχείρισης
Πεταμίδης Σεραφείμ στη Δ/νση Προϋπ/μού & Δημ/κών Αναφορών
Μανιάτη Αριάδνη στη Δ/νση Οικ/κής Διαχείρισης

Ε.Δ.
-Τμ.Προμηθειών & Διοικ.Μέριμνας (3)
-Χρ.Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚ ΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου της παρούσας, είναι η ανάθεση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας» των
κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α. Για το κτίριο επί της οδού Μεσογείων 119
ΤΜΗΜΑ Β. Για τα κτίρια επί των οδών:
α) Αμαλιάδος 17
β) Πανόρμου 2
γ) Μητροπόλεως 12-14
δ) Πατησίων 147
ε) Αμαλιάδος 29 & Εσλιν
στ) Αμαλιάδος 15
ΤΜΗΜΑ Γ. Για τα κτίρια επί των οδών:
α) Χαλκοκονδύλη 31 & Σωκράτους
β) Αλκμάνους – Ιλίσια
για το χρονικό διάστημα από 18-02-2015 έως και 30-04-2015 .
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή.
Προϋπολογισμός έργου: Μέχρι σαράντα (40.000,00 €) χιλιάδες ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι 05/02/2015 και ώρα 12:00
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης
προσφορών ήτοι η 06/02/2015 και ώρα 10:00
Τόπος Διαγωνισμού: Μεσογείων 119 , ( 2ος όροφος, γραφείο 237)
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με τον
ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από το ΥΠΕΚΑ, Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας /
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Μεσογείων 119, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Τ.Κ. 101 92, αρ. φαξ: 210
6969152.
2.2. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ΥΠΕΚΑ., η
οποία συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 60705/30-12-2014 απόφαση ΥΠΕΚΑ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το
άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο θέμα ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ.
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07).
2.3. Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για το διαγωνισμό, από την υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ κ.
Α. Κοκκίνου, τηλ. 210-6969238.
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του
ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η
οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε . Ε
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά αλλά υποχρεούνται να περιβληθούν την Νομική Μορφή της
Κοινοπραξίας στην περίπτωση που ανατεθεί στην Ένωση το Έργο. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή
της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή
προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την
εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό
υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
3.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/2007), και συγκεκριμένα εάν:
- Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους
λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 Της 29-1-1998),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(ΕΕ C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-61991) που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΕ L 344 της 28-1-2001), και ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν.
3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305).
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία
(224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους
εγκατάστασης.
-

Επίσης αποκλείονται όσοι εκ των συμμετεχόντων :

α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους,
β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους,
γ) καταδικάσθηκαν βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή
τους,
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δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή,
ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα
με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
ζ) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
-

Αποκλείονται επίσης :
Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα ζητούμενα
με την παρούσα απόφαση δικαιολογητικά και έγγραφα.

-

Οι υποψήφιοι που τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά το Π.Δ. 118/07, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

-

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας, απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα και στον κυρίως φάκελο,
«δικαιολογητικά συμμετοχής» τα οποία είναι τα κάτωθι οριζόμενα.
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την
μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν
δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού στον
κυρίως φάκελο, δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς τα ακόλουθα κατά περίπτωση .
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και
στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, ήτοι:
i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
7/21

ΑΔΑ: Ψ7ΑΞ0-ΥΜ1

15REQ002547371 2015-01-29
v) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
vi) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του παρόντος υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω υπεύθυνη του παρόντος, αφορά
κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.2 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, ήτοι:
i) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
αναστολή εργασιών.
ii) δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικού συμβιβασμού.
iii) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής
ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
iv) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας
εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
v) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εφαρμογή της παρούσης ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
γ. δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
κατά το Π.Δ. 118/07, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, της οποίας έλαβαν γνώση.
ε. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
ΣΗΜ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
- Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς ).
- Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου των εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, περί μη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας “υψηλής” ή
“πολύ υψηλής σοβαρότητας” σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 2 του Ν.4144/2013.
-Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/86 (Α΄/ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, του
προσφέροντος, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή του νομίμου εκπροσώπου αν πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κάτω των
15 ετών, κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
-Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προσφέροντες
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
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- Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή
κοινοπραξία.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής [άρθρο 3 του Ν. 4250/14 ( ΦΕΚ 74/Α/26 -3-2014) ].
Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση Οικονομικών φορέων ισχύουν για την εκτέλεση του Έργου
οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις
1. Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στον Εργοδότη αλληλεγγύως αδιαιρέτως
και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από τον νόμο.
2. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο,
υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας.
3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο
εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι εκπληρώνονται από τα εναπομείναντα Μέλη της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εάν αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις του έργου, όπως προκηρύχθηκε, η δε Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και
όρους.
Διευκρινήσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η
οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας
αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι την 05/02/2015 και ώρα 12:00, στο ΥΠΕΚΑ, Μεσογείων 119 , Αμπελόκηποι, Αθήνα, στο
Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας/ Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών, στο 2 όροφο γρ. 237.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή.
5.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα)
που ορίζεται από την παρούσα απόφαση.
5.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα.
5.4. Στον ενιαίο (κυρίως φάκελο) σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας» κτιρίων του ΥΠΕΚΑ, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α. Για το κτίριο επί της οδού Μεσογείων 119
ΤΜΗΜΑ Β. Για τα κτίρια επί των οδών:
α) Αμαλιάδος 17
β) Πανόρμου 2
γ) Μητροπόλεως 12-14
δ) Πατησίων 147
ε) Αμαλιάδος 29 & Εσλιν
στ) Αμαλιάδος 15
ΤΜΗΜΑ Γ. Για τα κτίρια επί των οδών:
α) Χαλκοκονδύλη 31 & Σωκράτους
β) Αλκμάνους – Ιλίσια
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό.
γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και
ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών του.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά,
εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες, φέρουν τη μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντα ή
των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων ή του κοινού νομίμου εκπροσώπου και δεν φέρουν παράτυπες
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ).
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους τουλάχιστον για πέντε (5) μήνες από την
επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Προσφορών. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη πέντε (5) μηνών .
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης. Οι Προσφορές υποβάλλονται,
σε δύο αντίγραφα, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο). Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα θα
γράφεται η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ’’, και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Mέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής:
- Tα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετούνται μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο.
- Τεχνική προσφορά (Τεχνικές προδιαγραφές). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέσα στον ενιαίο
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά, Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι συμφωνεί να εφαρμόσει τις Τεχνικές
Προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B της παρούσας.
- Η Οικονομική προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κυρίως φακέλου (ενιαίο
φάκελο) , ο οποίος θα περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα απόφαση.
Επισημαίνουμε ότι στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς και σε χωριστό κεφάλαιο πρέπει σύμφωνα με το
άρθρο 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α΄/10), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ
88/Α΄/18-4-2013) να εξειδικεύονται τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
γ) Τη σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά της πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (εργολάβοι) πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τα
ως άνω στοιχεία.
Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών, καθώς και το κόστος των αναλώσιμων υλικών, εξοπλισμού και τεχνικών μέσων καθαριότητας,
όπως και το εργολαβικό κέρδος και οι νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις. Σχετικό έντυπο προς
συμπλήρωση των ανωτέρω ζητούμενων υπάρχει στο Παράρτημα Γ της παρούσας απόφασης.
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας στην
οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.



Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την τήρηση του
προϋπολογισμού των κτιρίων όπως αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο κυρίως φάκελος (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) όλων
των συμμετεχόντων και εν συνεχεία για όσους δεν απορρίφθηκαν αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς.
Η Επιτροπή εισηγείται με πρακτικό τα αποτελέσματα προς την αναθέτουσα αρχή, η οποία εκδίδει σχετική
απόφαση, και καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
6.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
οφείλει να υποβάλει άμεσα, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, τα έγγραφα
και δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου.
6.2 Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Υπηρεσία που
διενεργεί τον διαγωνισμό.
6.3 Η Υπηρεσία από την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω
φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα, δικαιολογητικά
κατακύρωσης τα οποία απαιτούνται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως χαμηλότερη τιμή
και ούτω καθ΄ εξής.
6.4 Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
6.5 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν
γνώση για την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών.
6.6. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται με σχετικό πρακτικό, στην
αναθέτουσα αρχή την κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται (με
τηλεομοιοτυπία) στον ανάδοχο καθώς και σε όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση.
6.7 Τα Δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο κατά τα ως άνω από τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι:
Α.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Επίσης
δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε
βάρος του υποψήφιου Ανάδοχου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.

3.
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4.

5.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όσο
και κατά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

A/A
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που
προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Επίσης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα του
Αγορανομικού κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του υποψήφιου Ανάδοχου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος
και κατά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

2.

3.

4.

5.

6.

Γ.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Επιπλέον
τα εξής δικαιολογητικά:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου
εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
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- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον
διαγωνισμό επιχείρησης.
Δ.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
A/A
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1,
άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Επίσης δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικά
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίησης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

2.

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου, και η
τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου,
την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.

3.
4.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε
βάρος του υποψήφιου Ανάδοχου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. Από το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στο Επιμελητήριο τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όσο
και κατά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5.

6.

7.

8.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Ε.
A/A
1.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

2.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει (υπογραφών των μελών τους) στην οποία θα
αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική
σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο
Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων
της παρούσας απόφασης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, δύναται να ζητήσει εγγράφως από τους υποψηφίους Αναδόχους, διευκρινήσεις επί
των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους. Οι δε
υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μόνον επί των σημείων που τους ζητήθηκαν, εντός
εύλογης προθεσμίας που θα θέσει η επιτροπή διαγωνισμού, χωρίς η απάντησή τους να οδηγήσει σε μεταβολή
των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς τους.
Από τις εν λόγω διευκρινίσεις θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή Συμβούλου ή στελέχους Διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις των προσφορών ή προτάσεις που κατά τη κρίση της
επιτροπής διαγωνισμού εξομοιώνονται με αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε
καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ.
118/2007.
ΑΡΘΡΟ 9
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση.
2. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.
3. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά μήνα μετά από βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των Υπηρεσιών
καθαριότητας από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του ΥΠΕΚΑ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση χωριστών τιμολογίων, για την παροχή των Υπηρεσιών
καθαριότητας ανά τμήμα με αναγραφή των κτιρίων που περιλαμβάνει το κάθε τμήμα.
Κατά την εξόφληση του τιμολογίου του αναδόχου και πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καταστάσεις προσωπικού από την Επιθεώρηση
Εργασίας, αποδεικτικά καταβολής των αποδοχών του προσωπικού που απασχολούνται στο ΥΠΕΚΑ, ΑΠΔ
καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού των Ε.Φ.31-120, Ε.Φ.31-110 και Ε.Φ.31130 του ΚΑΕ 0875.
Κατά την πληρωμή των Παρασχεθέντων Υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 και λοιπές κρατήσεις 3,072%. Επίσης ο ανάδοχος
επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Όταν παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση παροχής των από την
σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών, η επιτροπή παραλαβής συντάσσει Πρακτικό στο οποίο αναφέρει τις
τυχόν υπηρεσίες που δεν πραγματοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου που δεν εκτελέστηκε
και την πρότασή της για πιθανές κυρώσεις προς τον ανάδοχο ) και παραπέμπει το θέμα στην αναθέτουσα αρχή.
Η Aναθέτουσα αρχή, εάν δεν προτείνονται από την επιτροπή παραλαβής του έργου κυρώσεις όπως
προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007, σε πρώτο στάδιο κάνει γραπτή επίπληξη στον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να μην τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα έως και του 20% και όχι λιγότερο του 5% της
μηνιαίας αμοιβής του, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των παραλείψεών του, παρακρατούμενη από αυτή,
μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής και Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποτροπής
η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται, διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης
του αναδόχου εκπτώτου.
Επίσης η σύμβαση δύναται να καταγγελθεί όταν διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων του άρθρου 22 του
Ν.4144/13 ( ΦΕΚ 88/Α΄/2013 ).
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως
του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
Αντισυμβατική ενδεικτικά λογίζεται η συμπεριφορά του αναδόχου εφόσον : α) Δεν χρησιμοποιεί το αναγκαίο
προσωπικό για κάθε κτίριο β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η αναθέτουσα
αρχή θέτει με τη σύμβαση και γ) Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη, ελλιπής,
κλπ.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.
Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται
με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια των Αθηνών
ΑΡΘΡΟ 15
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Π.Δ. 118/2007.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει
να είναι καινούργια και παρασκευασμένα με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις.
2. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και
πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη
λειτουργία του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς
και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που θα διατεθεί από τον
εργολήπτη για τη διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.
Ο εργοδότης θα προμηθεύει τον ανάδοχο με τις απαιτούμενες ποσότητες χαρτιού υγείας και
σαπουνιών χεριών (σε υγρή ή στερεή μορφή), το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.
3. Το προσωπικό που θα απασχολεί να είναι εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτων, συσκευών και
στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων ή ιδιωτικών κτιρίων.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1. α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 Τρόλεϊ καθαριστριών
 Μηχανές απορρόφησης υγρών και άντλησης υδάτων.
 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος.
Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος και
σφουγγαρίστρες για γραφεία-κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για WC.
 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου.
 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών.
 Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.
 Σκάλα
 Λάστιχο ποτίσματος
 Ξεσκονόπανα
 Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται.
β) Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ TΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ:

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την
καθαριότητα.

Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά καθαρισμού, απαραιτήτως
να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα.

Τα αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισμού να μην
προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις
και στον εξοπλισμό του κτιρίου.
2) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων, ειδών υγιεινής.
 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων.
 Απολυμαντικά επιφανειών
 Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών.
β) ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:
 Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
 Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
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ΙΙ.

Τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην
είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές
βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
2

3

4
5
6
8

ΙΙΙ.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Καλάθια αχρήστων, αλλαγή σακούλας

Καθημερινά

Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα πλέον ενδεδειγμένα υλικά.

1 φορά την
εβδομάδα

Πλύσιμο λεκανών και σκεπασμάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών,
σαπουνοθηκών και δαπέδων των χώρων υγιεινής (WC), εσωτερικά και εξωτερικά
με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά υλικά.
Τα καλάθια θα αδειάζονται και θα πλένονται και θα τοποθετείται πλαστική
σακούλα.
Τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού (χορηγούνται από την Υπηρεσία)
Σε όλα τα αναφερόμενα κτίρια, σκούπισμα και πλύσιμο των χώρων της εισόδου.
Σκούπισμα με απορροφητική ηλεκτρική μηχανή των δαπέδων που είναι καλυμμένα
με μοκέτα.
Οι σάκοι απορριμμάτων θα μεταφέρονται εκτός των κτιρίων για την αποκομιδή
τους από το απορριμματοφόρο του Δήμου.
Σε περίπτωση πλημμύρων ή έκτακτων αναγκών, ο υποψήφιος ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση αποστολής συνεργείου για την άντληση των υδάτων
με δικά του μέσα.

Καθημερινά

2 φορές την
εβδομάδα .
1 φορά την
εβδομάδα
Καθημερινά
Όποτε απαιτηθεί

ΚΤΙΡΙΑ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ( τ.μ.) / ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ/ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργασίες καθαριότητας που θα παρέχονται ανά ΤΜΗΜΑ με τα κτίρια του κάθε τμήματος και ως εξής:
TMΗΜΑ Α
Κτίριο επί της Λ. Μεσογείων 119 (Ε.Φ. 31-120, ΚΑΕ 0875)
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λ. Μεσογείων 119

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
( τ.μ.)

8.941 τ.μ.

Όροφοι

7 όροφοι - Ισόγειο

Συμπληρωματικοί
χώροι

Είσοδοι , Γκαράζ
4 υπόγεια

Στο ως άνω κτίριο τα 7.730 τ.μ. αποτελούν κύριους χώρους, τα 1.211 τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και
συμπληρωματικοί χώροι ως ανωτέρω με 195 θέσεις στάθμευσης.
Πενθήμερο Πρόγραμμα Καθαρισμού ( ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )
 Σύνολο προσωπικού πρωινής βάρδιας : 2 άτομα 8άωρα ( 07:00 – 15:00)
 Σύνολο προσωπικού απογευματινής βάρδιας: 4 άτομα 4άωρα ( 15:00 – 19:00)
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TMΗΜΑ Β
Περιλαμβάνει τα κτίρια επί των οδών:
α) Αμαλιάδος 17, β) Πανόρμου 2, γ) Μητροπόλεως 12-14, δ) Πατησίων 147, ε) Αμαλιάδος 29 &΄Εσλιν,
στ) Αμαλιάδος 15 (Ε.Φ. 31-110, ΚΑΕ 0875)
ΚΤΙΡΙΑ - ΟΔΟΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
( τ.μ.)

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17
(ισόγειο, 1ος, 2ος και 3ος οροφος)

ΆΤΟΜΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

3

16:00 - 20:00

2

06: 00 – 10:00

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17
( 4ος όροφος )

4.686 τ.μ.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 2

1619 τ.μ.

1

08: 00 –12:00

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12-14
(5ος, 6ος ,7ος όροφος)

555 τ.μ.

1

08:00 - 12:00

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 147

1.700 τ.μ.

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 29 & ΕΣΛΙΝ

280 τ.μ.

ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 15

230 τ.μ.

1

1

08:00 - 12:00

08:00 - 12:00

ΤΜΗΜΑ Γ
Περιλαμβάνει τα κτίρια επί των οδών:
α) Χαλκονδύλη 31 & Σωκράτους, β) Αλκμάνους – Ιλίσια (Ε.Φ. 31-130, ΚΑΕ 0875)
ΚΤΙΡΙΑ– ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Χαλκονδύλη
Σωκράτους
Αλκμάνους
( Ιλίσια )

31

&

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
( τ.μ.)

2.367 τ.μ.

1.500 τ.μ.

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

08:00 – 12:00
(ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )

1

08:00 – 12:00
(ΔΕΥΤΕΡΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ )
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται επίσης:


Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη
υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε
συμβεί στο προσωπικό του.



Στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλ. καταβολή των νόμιμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το νομοθετικώς
καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη,
όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του
ανωτέρου όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.



Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του έργου του καθαρισμού, να έχει εγκριθεί από το
Υπουργείο, να φέρει ειδική ενδυμασία με τη φίρμα της εταιρίας επί της ενδυμασίας, να αναθέσει σε
ένα (1) άτομο κάθε βάρδιας καθήκοντα επόπτη- συντονιστή, ο οποίος θα επιβλέπει για την εύρυθμη
λειτουργία του καθαρισμού των κτιρίων.



Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος προσλαμβάνεται και αμείβεται
αποκλειστικά από αυτόν, κατόπιν εγκρίσεως από το Υπουργείο, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να
απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την
αιτιολογημένη κρίση του ακατάλληλο.



να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του ότι:
«Ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει με το Υπουργείο». «Έναντι αυτού του
προσωπικού θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου και της σύμβασης ποινικές ευθύνες και
υποχρεώσεις».



να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε
φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς
επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα του Υπουργείου ή και ομόρων ιδιοκτησιών από οποιαδήποτε
ανεξαρτήτως αιτία.



να μεριμνά ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει
να αναπληρώνει αμελλητί και ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τον καθαρισμό του κτιρίου με
οποιοδήποτε τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω προσωπικού.



να προσκομίζει στο τμήμα Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας / Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών,
κατάσταση του προσωπικού που θα ασχολείται με την καθαριότητα, με πλήρη στοιχεία του.



επιπλέον, ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’
αυτόν και στο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, στο προσωπικό του
Υπουργείου ως και σε κάθε τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι αποκλειστικός και μόνος
υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε όλους τους ανωτέρω.



να μεριμνά ώστε το προσωπικό του να υπογράφει καθημερινά κατά την προσέλευσή και κατά την
αποχώρησή του, σε κατάσταση παρουσίας προσωπικού, η οποία θα βρίσκεται στην είσοδο κάθε κτιρίου
και θα εποπτεύεται και θα ελέγχεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις και την Επιτροπή Παραλαβής.
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ΑΔΑ: Ψ7ΑΞ0-ΥΜ1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18/2/2015 ΕΩΣ 30/4/2015
Συνολικός Προϋπολογισμός 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΜΗΜΑ Β

ΤΜΗΜΑ Γ

Ε.Φ.31-120
προϋπολογισμού: 17.000€+ΦΠΑ

Ε.Φ.31-110 προυπολογισμού:18.000€+ΦΠΑ

Ε.Φ.31-130
προϋπολογισμού: 5.000€+ΦΠΑ

Α1

Α2

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

Διάρκειας

18/2/15-30/4/15

Β1

Β2

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

Διάρκειας

18/2/15-30/4/15

Γ1

Γ2

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

Διάρκειας

18/2/15-30/4/15

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας
προσωπικού*
Κόστος αναλώσιμων υλικών,
εξοπλισμού & τεχνικών μέσων
Διοικητικό κόστος
Εργολαβικό κέρδος
Κρατήσεις
Σύνολο
Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ σε Ευρώ
( Α2+Β2+Γ2)
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ: Ότι η προσφορά θα δοθεί βάσει του Γενικού Συνόλου (άθροισμα συνόλων Α2+Β2+Γ2), η οποία δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό
του κάθε τμήματος (Α, Β και Γ αντίστοιχα)
* Για την αξιολόγηση των προσφορών θα επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση υπολογισμού του κόστους μισθοδοσίας προσωπικού (άνω ή κάτω των 25 ετών),
στην οποία θα υπολογίζονται αναλυτικά οι αποδοχές, τα επιδόματα, το κόστος αντικατάστασης, οι ασφαλιστικές εισφορές και οποιαδήποτε άλλη απολαβή
προβλέπεται από το νόμο (Πλήρης ανάλυση εργατικού κόστους τηρούμενης της νομοθεσίας).
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