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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
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Παπάγου, 21 Οκτωβρίου 2013
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38962/5127

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Γ. Τασιολάµπρος - Π. Γιαννάκης
213.130.88.15 / 83.93
213.130.83.92
p.giannakis@yme.gov.gr

13PROC001674070 2013-10-21
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013

Προκήρυξη ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού, σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, που θα
αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός δύο (2) κτηρίων (Αναστάσεως 2 - Παπάγου,
Οδός Αεροπορίας - Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2014 έως
και 31 ∆εκεµβρίου 2015».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 21 - 10 - 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ - ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ : 21 - 10 - 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ: 22 - 10 - 2013

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηµεροµηνία

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων

Ηµέρα
Ώρα

Ηµ. Μην. Έτος

εβδοµάδας

19 - 11 - 2013

Τρίτη

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

:

11:00΄ π.µ.

Αναστάσεως & Τσιγάντε
Παπάγου - 6ος όροφος, γραφείο 605

292.682,93 ευρώ (άνευ Φ.Π.Α.)
360.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

Χρονική διάρκεια του έργου
Κριτήριο κατακύρωσης

:
::

Από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Η χαµηλότερη τιµή.
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις:

του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 «Ρύθµιση επαγγέλµατος ειδικού τεχνικού προθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
από εµπορικές επιχειρήσεις »,
γ) του ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και
Ευθύνη», την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν.
3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα,
δ) του π.δ. 293/1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών », όπως
τροποποιήθηκε µε τα π.δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005,186/2007 και τους ν. 3897/2010,
4053/2012 και 4111/2013 και ισχύει σήµερα,
ε) του π.δ. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-62000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές συναλλαγές»,
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
ζ) της µε αριθµ. οικ. 31.262/16-11-2006 εγκυκλίου της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και
Συντονισµού Κοινωνικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (όπως συµπληρώθηκε µε το µε αριθµ. οικ. 31372/09-08-2010 έγγραφό της),
η)
του π.δ. 60/2007 « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 »,
θ) του π.δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» ( εφαρµοζοµένου αναλογικά ),
ι) του π.δ 113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες »,
ια) του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
ιβ) του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του ν.
4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
ιγ) του ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…»,
ιδ) του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας»,
ιε) του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις»,
ιστ) του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»,
ιζ) του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 1 του π.δ.
118/2013 και
ιη) του π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
α)
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2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) ∆ΙΠΙ∆∆/Ε3/23/25956/92 και ∆ΙΠΙ∆∆/Ε3/25/29840/92 του Υπουργείου Προεδρίας της
Κυβέρνησης και
β) 35130/739/11-08-2010 του Υπουργού Οικονοµικών «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».
3. Το υπ’ αριθµ. 16937/2510/14-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου µας προς τη Γενική Γραµµατεία
Εµπορίου.
4.

Το υπ’ αριθµ. 16550/2443/27-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου µας προς το Υπουργείο
Οικονοµικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

5.

Την υπ’ αριθµ. 2013222144/03-07-2013 Προκαταρκτική Προκήρυξη ∆ηµόσιας Σύµβασης, η
οποία απεστάλη για δηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

6. Την υπ’ αριθµ. 2/53751/∆ΠΓΚ/24-07-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών,
περί παροχής έγκρισης για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού τριακοσίων εξήντα
χιλιάδων ευρώ # 360.000,00 € #, για τα οικονοµικά έτη 2014 και 2015, σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων του Υπ.Υ.Με.& ∆. στον ειδικό φορέα 35-710 και Κ.Α.Ε. 0875 :
«Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας».
7.

Το γεγονός ότι, στις 31-12-2013, λήγει η σύµβαση του Υπουργείου µας µε την εταιρεία
«Μ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε δικαίωµα µονοµερούς παράτασης της χρονικής
διάρκειας του έργου για τρεις (3) µήνες, µε το ίδιο µηνιαίο τίµηµα, από την Αναθέτουσα Αρχή και
ως εκ τούτου, µέχρι την εν λόγω ηµεροµηνία πρέπει να επιλεγεί, λόγω του κατεπείγοντος της
κάλυψης των αναγκών καθαρισµού, Ανάδοχος, για το έργο του καθαρισµού των κτηριακών
εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα
από 01-01-2014 έως και 31-12-2015.

8.

Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στις Εγκυκλίους υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-112011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.

9.

Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες
υπαλλήλους στις αρµόδιες Επιτροπές Ι) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
ΙΙ) Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών,
προκειµένου για την κατανόηση και αξιολόγηση των προσφορών.

10. Την από 27-09-2013 Ανακοίνωση περί πραγµατοποίησης δηµόσιας κλήρωσης την 30η -09-2013.
11. Το από 30-09-2013 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουµε ανοικτό διαγωνισµό, σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση
του έργου: «Καθαρισµός δύο (2) κτηρίων (Αναστάσεως 2 - Παπάγου, Οδός Αεροπορίας Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015». Η
επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στη
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σχετική ∆ιακήρυξη, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος
τµήµα της παρούσας.
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί, ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι τη
19η-11-2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.µ., στο κτίριο του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, 6ο όροφος, γραφείο 605).
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 19η-11-2013, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00΄ π.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής τους µε απλό ταχυδροµείο
ή Courier ή να τον καταθέσουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε - Παπάγου, ισόγειο), συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά,
θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των
φακέλων που θα παραληφθούν. Επισηµαίνεται ότι, προσφορά που περιέλθει στο
Υπουργείο µας µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 10:00 π.µ., δεν αποσφραγίζεται,
απορρίπτεται υποχρεωτικά ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον αποστολέα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής
τους, όπως περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη.
3.

Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις φυσικών και νοµικών προσώπων, που υποβάλλουν
κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
Οι συµµετέχοντες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν τους όρους
συµµετοχής, βάσει της ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας της χώρας που έχουν έδρα. Σε
περίπτωση έλλειψης σχετικής νοµοθεσίας, οι συµµετέχοντες πρέπει να πληρούν τους όρους
σύναψης «∆ηµόσιας Σύµβασης», όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ.
Στην περίπτωση κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί µε ιδιαίτερη νοµική µορφή,
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Αυτό είναι δυνατό να απαιτηθεί σε περίπτωση επιλογής
τους. Τα µέλη των κοινοπραξιών ή συµπράξεων ευθύνονται εις ολόκληρο, έναντι του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
στο διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προσφορές.
5. Για κάθε θέµα, που δε ρυθµίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 2362/1995, του π.δ. 118/2007 (εφαρµοζοµένου αναλογικά) και του π.δ. 60/2007, καθώς και οι
όροι, που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.
6. Οριζουµε τη συγκρότηση των επιτροπών :
α) Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και
β) Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων και των Προδικαστικών Προσφυγών,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στις Εγκυκλίους υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-112011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011,
λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα και έκταση του έργου, οι οποίες απαιτούν
εξειδικευµένες γνώσεις από τους συµµετέχοντες υπαλλήλους στις αρµόδιες Επιτροπές.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας.
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Ι) Πενταµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α.)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Παναγιώτα Σταµάτη, ως Πρόεδρος,
Αλέξανδρος Χριστόπουλος, ως µέλος,
∆ηµήτριος Χαλκιαδάκης, ως µέλος,
∆ηµήτριος Γκυρτής, ως µέλος και
Σοφία Λέκκα, ως µέλος,

µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους Σοφία Κασιµάτη (ως αναπληρώτρια της Προέδρου), Ιωάννη
Αλεξάκη, Νικόλαο Λαµπρόπουλο του Σπυρίδωνος, ∆όµνα Μιράσγεντζη και Ευγενία Βαρδουλάκη.
Γραµµατέας της Επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως η υπάλληλος Σοφία Γιατζόγλου, µε
αναπληρώτρια την υπάλληλο Άννα Αλεξανδράκη.
ΙΙ) Πενταµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Ελένη Φασίτσα, ως Πρόεδρος,
Αδαµαντία Πουλή, ως µέλος,
∆ηµήτριος Αποστολίνας, ως µέλος,
Χριστίνα Ανδρεοπούλου, ως µέλος και
Αργυρώ Νεαµονιτάκη, ως µέλος,

µε αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Φωτεινή Ορφανού (ως αναπληρώτρια της Προέδρου),
Χαρίκλεια Λάµπογλου, Νικόλαο Λιακατσίδα, Πέτρο Μπακρατσά και ∆ήµο Κονδύλη.
Γραµµατέας της Επιτροπής ανεδείχθη εκ της κληρώσεως ο υπάλληλος Γεώργιος Αρβανίτης, µε
αναπληρωτή την υπάλληλο Κωνσταντίνα Μπεράτη.
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω µελών, η αναπλήρωση γίνεται µε
φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών,
τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
Έργο των παραπάνω επιτροπών είναι :
I)

Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α.)
 Η παραλαβή, µονογραφή και αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και η
µονογραφή των τριών (3) υποφακέλων (∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ).
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», η µονογραφή
και ο έλεγχος του περιεχοµένου του και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Το
έργο ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
 Η αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η
µονογραφή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχοµένου του και η υποβολή
σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την έκδοση της
σχετικής απόφασης. Το έργο ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, µέσα
σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης
αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών (και εφόσον παρέλθουν άπρακτες οι
προθεσµίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών κατ’ αυτής).
 Η µονογραφή και αποσφράγιση του υποφακέλου µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο έλεγχος και η αξιολόγηση του περιεχοµένου του. Η Ε.Α.Α., µετά την
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αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών θα συντάξει πρακτικό µε την
πρότασή της για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών, προκειµένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Το έργο αυτό
ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
 Η µονογραφή, αποσφράγιση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που
θα προσκοµίσει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από την
επιτροπή, το αργότερο, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των διοικητικών προσφυγών και ενστάσεων, που
τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, έως και την
κατακυρωτική απόφαση και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπ. Υ. Με. & ∆.
7. Αντίγραφα της παρούσας ∆ιακήρυξης, παρέχονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Παπάγου, 2ος όροφος, αρµόδιοι κ. Τασιολάµπρος Γεώργιος και Γιαννάκης Παναγιώτης, τηλ.:
213 -1308815 / 213 -1308393 και e-mail: p.giannakis@yme.gov.gr), όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
8. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου των Τευχών του διαγωνισµού, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις / συµπληρωµατικές πληροφορίες για το
περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στη
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.∆., οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
Παπάγου – Αθήνα, µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, ήτοι µέχρι την Παρασκευή, 08-11-2013 και ώρα 14:00΄.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες συµπληρωµατικές
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2
παρ.α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της
ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους
συµµετέχοντες οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές παρέχονται το αργότερο εντός
έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να
έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ.2 του π.δ. 118/2007.
Οι διευκρινίσεις θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,
(http://www.yme.gov.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Α) Περίληψη της απόφασης να δηµοσιευθεί :
 Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
 Στο Φ.Ε.Κ. - Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
 Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες:
α) «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,
β) «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και
γ) «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ».
Τα έξοδα δηµοσίευσης, για την Επίσηµη Εφηµερίδα Των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για δε τις δηµοσιεύσεις στον Ελληνικό ηµερήσιο
οικονοµικό τύπο, τα έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου και το εν λόγω ποσό θα
αφαιρεθεί, από το οφειλόµενο ποσό, κατά την πρώτη πληρωµή αυτού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, παράγραφος 3. Σε περίπτωση που ο
διαγωνισµός κηρυχτεί άγονος, η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
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προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, οικονοµικού έτους
2013, Φορέας 35-710 και Κ.Α.Ε. 0841 «∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά».
Β) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην
(http://www.yme.gov.gr).

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής :

11. Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου : «Καθαρισµός δύο (2) κτηρίων (Αναστάσεως 2 Παπάγου, Οδός Αεροπορίας - Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και
31 ∆εκεµβρίου 2015», προϋπολογίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ
# 360.000,00 € # (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και βαρύνει τις πιστώσεις
του τακτικού προϋπολογισµού, οικονοµικών ετών 2014 και 2015 του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, Φορέας 35-710 και Κ.Α.Ε 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας»,
ως εξής : α) για το έτος 2014 ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ # 180.000,00 € # και β) για
το έτος 2015 ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ # 180.000,00 € #.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
- Η σχετική ∆ιακήρυξη
- Το από 30-09-2013 Πρακτικό ∆ηµόσιας Κλήρωσης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ. Υ.Με.∆. :
α) Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού και εξέτασης και κρίσης των διοικητ.
ενστάσεων και προδικ. προσφυγών (24)
β) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπ. Υ.Με.∆. :
1.
i- Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
iiii- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
iiiiii- Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
iviv- Γραφείο Γενικής ∆ιευθύντριας
∆ιοικητικής Υποστήριξης
v- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστηµίου 44
106 79-Αθήνα
3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 3
185 31- Πειραιάς
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
 ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
 Τµήµα Προµηθειών
 Π. Γιαννάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜE. ∆.»

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2013

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισµός
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 360.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜE. & ∆.»

ΠΑΠΑΓΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜE. ∆.»

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισµός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 360.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙ ΑΣ
ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝ Α∆ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
δηµόσιο διαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία
µε σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας :
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜE. ∆.»

Προϋπολογισµού 360.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)

καλεί
κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α΄
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής - Υποβολή Φακέλου
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις & Προσφυγές
Άρθρο 5: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης
Άρθρο 7: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη
Άρθρο 8: Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Άρθρο 9: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις Αναδόχου - Κυρώσεις - Τεκµήριο από την συµµετοχή στη διαδικασία

Κεφάλαιο Β΄
Άρθρο 11: Αντικείµενο - Προϋπολογισµός έργου - Χρηµατοδότηση - Χρονική διάρκεια έργου
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών - Κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης
Άρθρο 13: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 14: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των φακέλων συµµετοχής
Άρθρο 15: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής
Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης

Κεφάλαιο Γ΄
Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
Άρθρο 19: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Άρθρο 20: Ορισµός Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας

Κεφάλαιο ∆΄
Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής
Άρθρο 22: ΄Εγκριση αποτελέσµατος της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας - Ανακοίνωση
κατακύρωσης - Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης
Άρθρο 23: Τροποποιήσεις της Σύµβασης

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
Προσαρτήµατα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
1.1 Κύριος του Έργου είναι το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.
Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
1.2. Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών,
από την ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι τη 19η -11-2013 και ώρα 11:00΄ π.µ., στο γραφείο 605, 6ο
όροφος.
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Fax
Ε-mail:

:
:
:
:
:

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου
101 91
213 - 130.88.15 / 83.93
213 - 130.83.92
p.giannakis@yme.gov.gr

Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατά εφαρµογή των κειµένων
διατάξεων, ή η µεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας
διακήρυξης ή της Σύµβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η Aναθέτουσα Aρχή υπέχει
υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους.
1.3. Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι
έχουν την αντίστοιχη σηµασία:
Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που προτίθεται
να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία.
∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής, δηλαδή
είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), είτε η σύµπραξη ή
κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Τεύχη διαγωνισµού: περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας τεύχη, που µετά
την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά.
Επιτροπή : Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το
άρθρο 38 του π.δ. 118/2007.
Άρθρο 2. Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων
2.1 Τα τεύχη που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη διατίθενται από τη Γενική ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών, οδός Αναστάσεως & Τσιγάντε, Παπάγου, 2ος όροφος Γραφείο
206. Πληροφορίες κ. Τασιολάµπρος Γ. και Γιαννάκης Π., τηλ.: 213-1308815 / 8393, κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που παραλαµβάνουν το τεύχος της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται
να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το
συνολικό αριθµό σελίδων µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της και
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στη Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων και να ζητήσουν νέο, πλήρες αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το
παραπάνω, ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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2.2 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς συµπληρωµατικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης, σε προθεσµία δέκα (10)
ηµερών πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι αιτήσεις παροχής
διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας
του παραληφθέντος αντιγράφου των Τευχών του διαγωνισµού, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις / συµπληρωµατικές πληροφορίες
για το περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος διαγωνισµού, υποβάλλοντας γραπτώς
ερωτήσεις στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.∆., οδός Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε, Παπάγου – Αθήνα, µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι την Παρασκευή, 08 Νοεµβρίου
2013 και ώρα 14:00΄.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ
(8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης κατά της
διακήρυξης κατά το άρθρο 15, παρ.2 παρ.α του π.δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους συµµετέχοντες οι ως άνω
συµπληρωµατικές πληροφορίες αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών
πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15, παρ.2 του π.δ. 118/2007.
Οι διευκρινίσεις θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,
(http://www.yme.gov.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
2.3

Πίνακας περιεχοµένων του φακέλου του έργου.
Ο φάκελος του έργου περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της.
2. Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων και
3. Οικονοµική Προσφορά

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής - Υποβολή Φακέλου
3.1

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε τρόπο
συµβατό προς τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, µέσα στην
προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας Προκήρυξης φάκελο συµµετοχής. Οι
περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται ρητώς στην
παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε υποψηφίου Αναδόχου θα περιλαµβάνει τρεις (3)
επιµέρους φακέλους:
1- κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών Συµµετοχής»,
2- κλειστό φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και
3- κλειστό φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς»

Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο Κεφάλαιο ∆’ της
παρούσας.
Επί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1 - ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής και
2 - ο τίτλος του αντικειµένου του έργου.

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.»
επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του διαγωνιζόµενου και
σε περίπτωση σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της.
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Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισµένος.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να
αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της
Οικονοµικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο
διαγωνιζόµενος υποχρεωτικά αποκλείεται.
3.2

Οι φάκελοι συµµετοχής µε τις προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό, πρέπει
να κατατεθούν συνοδευόµενες από συστηµένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα
πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
Παπάγου µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία, ήτοι τη 19η Νοεµβρίου 2013, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.µ.
Οι ενδιαφερόµενοι, δύνανται να αποστείλουν το φάκελο συµµετοχής τους και µε
απλό ταχυδροµείο ή Courier, συνοδευόµενο από συστηµένη επιστολή, η οποία,
υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, µε παραλήπτη τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής
αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το
περιεχόµενο των φακέλων που θα παραληφθούν.
Επισηµαίνεται ότι, προσφορά που θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζεται, απορρίπτεται υποχρεωτικά
ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον αποστολέα.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, µετά τη λήξη του χρόνου
υποβολής τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα.

Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις & Προσφυγές
4.1 Αποσφράγιση των προσφορών
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, αρµόδια για την παραλαβή και
αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη ∆ιακήρυξη. Για την αποσφράγιση
των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Οι προσφορές υποβάλονται σε δύο (2) αντίτυπα ( «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» - «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» ).
Στάδιο Α΄: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο
υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα οποία µονογράφονται κατά φύλλο, παρουσία των
προσφερόντων ή των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Οι υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
δεν αποσφραγίζονται,
αλλά
µονογράφονται και φυλάσσονται από την επιτροπή, µε ευθύνη του προέδρου της. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σε κλειστές συνεδριάσεις
της, θα ελέγξει τον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» κάθε προσφέροντος, θα συντάξει
πρακτικό, που αποστέλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
περαιτέρω διαδικασία.
Στάδιο Β΄: Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γίνεται µόνο για
όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισµό, βάσει του υποφακέλου
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
µονογράφεται το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» κατά φύλλο. Ακολούθως, η Επιτροπή σε κλειστές
συνεδριάσεις της ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και τέλος, µετά την
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών κάθε προσφέροντος, συντάσσει
πρακτικό που αποστέλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
περαιτέρω διαδικασία. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται,
αλλά φυλάσσεται από την επιτροπή, µε ευθύνη του προέδρου της.
Στάδιο Γ΄: Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποσφραγίζεται, µετά την
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που
γνωστοποιείται, σε αυτούς που έλαβαν µέρος και έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά τους
στο διαγωνισµό, µε σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλεται, µε τηλεοµοιοτυπία, τρεις
(3) τουλάχιστον ηµέρες προ της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών. Οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν
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κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων - αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται πριν την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µετά την
αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό όπου κατατάσσει τις
προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα και διαβιβάζει στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Υπηρεσιών το πρακτικό της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της τελικής
αξιολόγησης και ανάδειξης του Αναδόχου, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, για την
περαιτέρω διαδικασία.
Στάδιο ∆΄: Στη συνέχεια, η Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών προσκαλεί τον
Ανάδοχο, µε τηλεοµοιοτυπία, ο οποίος έχει προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, να προσκοµίσει
εντός είκοσι (20) ηµερών, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 19.2 της
παρούσας. Ο φάκελος µε τα δικαιολογητικά συνοδεύεται µε επιστολή που πρωτοκολλείται
στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου.
Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που αποσφραγίζονται τα δικαιολογητικά αυτά,
γνωστοποιούνται, µε σχετική ανακοίνωση της Γενική ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,
που αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία στους υποψηφίους Αναδόχους, των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν συνολικά αποδεκτές, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµεροµηνία
της αποσφράγισης.
Όταν ο Ανάδοχος, ο οποίος έχει προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο σχετικό
προσάρτηµα, καλείται ο υποψήφιος Ανάδοχος που έχει προσφέρει την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, καλείται ο υποψήφιος Ανάδοχος µε
την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους
υποψηφίους Αναδόχους δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και της παρούσας
διακήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
από αυτή, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και
προσηκόντως κατά το Στάδιο ∆΄ ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση της συµµετοχής του. Επίσης, καταπίπτει υπέρ
του ∆ηµοσίου, η εγγύηση συµµετοχής (άρθρο 20, παρ. 2 του π.δ. 118/2007), εφόσον, από
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, προκύπτει ότι δεν πληρούνται, τα στη διακήρυξη
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων.

4.2 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας τις αρχές της ίσης
µεταχείρισης και διαφάνειας, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους να
“αποσαφηνίσουν” ή να “συµπληρώσουν” τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου
“∆ικαιολογητικών Συµµετοχής” µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, παρέχοντας
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους στους σχετικούς
Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να συνεκτιµήσει και επαληθεύσει,
κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της εµπειρίας του
άρθρου 20 της παρούσας.
Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της «Τεχνικής
Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιµώνται
για την αξιολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους
εργοδότες των διαγωνιζόµενων που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους,
προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης
µεταχείρισης έναντι αυτών.
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4.3 ∆ιοικητικές Προσφυγές
Ένσταση επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
4.3.1

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και η ηµεροµηνία δηµοσίευσης και η
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή
Ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, το αργότερο, τρείς (3) εργάσιµες
ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν στη
συµµετοχή προσφέροντος σ' αυτόν και κατά της νοµιµότητας της διενέργειάς του,
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη
ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή
ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, από την Επιτροπή Ενστάσεων και εκδίδεται η
σχετική απόφαση, µετά από γνωµοδότησή της. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά, από τον
ενιστάµενο, σ’ αυτόν, κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από την
υποβολή της.
γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού, έως και την κατακυρωτική απόφαση. Μέσα
σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης
των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή
Ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται, το αργότερο, µέσα σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της
ένστασης.
δ. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά στη νοµιµότητα και πληρότητα
των δικαιολογητικών, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών,
αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την
υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από
την επιτροπή ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο µέσα σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της ανωτέρω τριηµέρου
προθεσµίας.

4.3.2

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δε γίνονται δεκτές.

4.3.3

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µε φροντίδα τους.

4.3.4

Οι διάφορες εταιρείες µπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλουν οιασδήποτε
µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, να υποβάλουν προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

4.3.5

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προσκοµίζεται
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού χιλίων (1.000 €) ευρώ. Το
παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου
(Κ.Α.Ε.) 3741(παράβολα από κάθε αιτία).
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4.3.6 Προδικαστικές προσφυγές
Με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3886/2010 ορίζεται η προθεσµία υποβολής των
προδικαστικών προσφυγών σε δέκα (10) ηµέρες. Η προθεσµία αυτή ξεκινά από τον
χρόνο, κατά τον οποίο ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης
πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, όπου ως πλήρης γνώση νοείται κατά
νόµο η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφεροµένου και της
αιτιολογίας της (άρθρο 4 παρ. 1).
Άρθρο 5 : Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
5.1

Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης του αρµόδιου
οργάνου περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
Επιτροπής του διαγωνισµού. Η απόφαση κοινοποιείται µε τηλεοµοιοτυπία, προς
όλους τους διαγωνιζόµενους. Η προς τον επιλεγέντα Ανάδοχο κοινοποίηση της
απόφασης έχει την έννοια της πληροφόρησής του και όχι της σύναψης της
σύµβασης, η οποία τελεί υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 και ειδικότερα της παρ.
6.3 της παρούσας.

5.2

Η Αναθέτουσα Αρχή, δικαιούται µετά από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (διενέργειας) του διαγωνισµού:
α) Να ακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και να το επαναλάβει µε
τροποποίηση των όρων σύµφωνα µε τη παρ. δ’ του άρθρου 21 του π.δ.
118/2007.
β) Να ακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την παρ. στ’ του
άρθρου 21 του π.δ. 118/2007.
γ) Να ακυρώσει οριστικά το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τη παρ. ζ’
εδάφιο ii του άρθρου 21 του π.δ. 118/2007.

5.3

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται µε αποδεικτικό ο επιλεγείς
Ανάδοχος να προσκοµίσει, εντός προθεσµίας 20 ηµερών, τα επιµέρους
δικαιολογητικά και έγγραφα του άρθρου 19.2 της παραγράφου, έναντι των οποίων
υπέβαλε τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 19.1.
Σε περίπτωση που:
• τα στοιχεία δεν προσκοµισθούν έγκαιρα ή το περιεχόµενό τους δεν
αντιστοιχεί στο περιεχόµενο της υποβληθείσας υπεύθυνης δήλωσης,
• αποδειχθεί ότι τα όργανα που αποφάσισαν τη συµµετοχή του
διαγωνιζόµενου ή ενός από τα µέλη του (σε περίπτωση σύµπραξης ή
κοινοπραξίας) δεν έχουν τη σχετική καταστατική εξουσία,
• ο διαγωνιζόµενος υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις της
παραγράφου 19.1,
ο διαγωνιζόµενος αποκλείεται και η Σύµβαση ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά
υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή το αρµόδιο όργανο
ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας στον
επόµενο κατά σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης
6.1

Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον
επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό, εφόσον:
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υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο Ανάδοχο τα στοιχεία της παρ. 6.3 της
παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν αποδεκτά από την Αναθέτουσα Αρχή που
διεξάγει το διαγωνισµό.
Η σύναψη της Σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των
προσφορών, εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκφράσει γραπτά την αντίρρησή του.
6.2

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος καλείται, κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 23 του π.δ. 118/2007, να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης σε
συγκεκριµένη ηµεροµηνία και τόπο. Η Σύµβαση µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα, αν
συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση
καλής εκτέλεσης µε υπαιτιότητά του, κηρύσσεται έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 23 του π.δ. 118/2007 και καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση στους
αµέσως επόµενους κατά σειρά κατάταξης.

6.3

Για την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά και να δηλώσει την
έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο Ν. Αττικής, όπου εδρεύει η Αναθέτουσα Αρχή.

6.4

Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να
υπογράψει τη σχετική Σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτήν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Με την ίδια διαδικασία, ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη
Σύµβαση και από κάθε δικαίωµα του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν εκτελεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη Σύµβαση
όταν:
α) Η Σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου και
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

6.5

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή Σύµβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης, κατά περίπτωση.
β) Ανάθεση του έργου σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε στους
υπολοίπους υποψηφίους Αναδόχους που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό,
είτε µε διενέργεια διαγωνισµού. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του
δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του
εκπτώτου Αναδόχου.
γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του Αναδόχου από το σύνολο των
προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν.
2286/1995.

Άρθρο 7: Τεύχη του διαγωνισµού - Συµβατικά Τεύχη
Τα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού θα αποτελούν
τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Η Σύµβαση.
2. α) Η παρούσα ∆ιακήρυξη και οι διευκρινιστικές απαντήσεις.
β) Το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων.
3. Η Οικονοµική και Τεχνική προσφορά Αναδόχου.
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Άρθρο 8 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
8.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της
Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα.

8.2

Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις
και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, θα
είναι νόµιµα επικυρωµένα, από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης,
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων
µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ. ΕΞ., είτε από το αρµόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ. Π.
∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.

8.3

Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.

8.4

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (σε όλες
τις βαθµίδες της) και του Αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών
υπαλλήλων του µε την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 9 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της Σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω
διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:
-

Οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΚΠ∆)».

-

Οι διατάξεις του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».

-

Οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 «Αντιµετώπιση
της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας»,

-

Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 «ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΑΞΙΑΣ», όπως ισχύει σήµερα.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες λοιπές (πλην των ήδη
αναφεροµένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας σύµβασης
παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., απόφασης, κ.λ.π.)
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις Αναδόχου - Κυρώσεις - Τεκµήριο από την συµµετοχή στη
διαδικασία
10.1 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή
βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για
την υλοποίηση του συµβατικού έργου.
10.2 Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νοµίµων
αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την κείµενη Εργατική και Ασφαλιστική Νοµοθεσία, την οικεία
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(κλαδική) ΣΣΕ ή και κάθε άλλη κατά νόµο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή) Σύµβαση
Εργασίας, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής των
εργαζοµένων κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση του ανωτέρω
όρου, καταγγέλλεται η Σύµβαση µε τον Ανάδοχο και κηρύσσεται έκπτωτος.
10.3 Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να καταβάλει όλες τις αποδοχές,
επιδόµατα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόµενος, σύµφωνα µε την
προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής, τυχόν κόστος αντικατάστασης
αδείας και το επίδοµα αδείας σε όσους εργαζοµένους το δικαιούνται. Το στοιχείο αυτό
είναι υποχρεωτικό και σε περίπτωση µη τήρησης ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
10.4 Σε περίπτωση που η εργασία που προβλέπεται από τη Σύµβαση δεν εκτελεστεί για µια
ηµέρα, επιβάλλεται πρόστιµο 0,5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας.
Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόµενης ηµέρας, το ποσοστό του προστίµου ανέρχεται σε
1% επί της συνολικής συµβατικής αξίας.
Σε περίπτωση που µια ηµέρα δεν εκτελεστεί µια συγκεκριµένη εργασία ή απουσιάσει ένα
άτοµα από τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση, επιβάλλεται πρόστιµο αξίας 60,00 € για την
πρώτη φορά και 120,00 € για κάθε επόµενη φορά, εντός του ιδίου µήνα.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υποπέσει για τρίτη φορά στον ίδιο µήνα σε παράβαση, η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει πρόστιµο, το οποίο αντιστοιχεί µε
το ήµισυ της Συµβατικής αξίας, ή να τον κηρύξει έκπτωτο.
10.5 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να επιβάλει τα αναφερόµενα πρόστιµα της
παραγράφου 10.4 και σε περίπτωση µερικής εκτελέσεως της Σύµβασης.
10.6 Το επιβαλλόµενο πρόστιµο, κατατίθεται, ως έσοδο, στον τακτικό προϋπολογισµό, Κ.Α.Ε.
3739 «Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες από δικαστήρια και
δηµόσιες γενικά αρχές».
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά, σε όλα
τα µέλη της.
10.7 Ο Ανάδοχος που παραβαίνει συστηµατικά τους όρους της Σύµβασης ή επιδεικνύει
συµπεριφορά αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, καθώς και ο
Ανάδοχος σε βάρος του οποίου επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο της ∆ιακήρυξης, µπορεί αυτοτελώς, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
να αποκλειστεί για ορισµένο χρονικό διάστηµα, από τη συµµετοχή σε επόµενους
διαγωνισµούς που αυτή προκηρύσσει. Η ως άνω απόφαση κοινοποιείται στο σχετικό
Ανάδοχο, ο οποίος µπορεί µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίησή
της να προβάλει τις αντιρρήσεις του προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται
οριστικά και αµετάκλητα επί του σχετικού ζητήµατος.
10.8 Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο, ότι ο διαγωνιζόµενος,
αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας) έχει
λάβει πλήρη γνώση :
α) της παρούσας ∆ιακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) των λοιπών διατάξεων του προηγουµένου άρθρου και
γ) γνωρίζει το περιεχόµενο του Φακέλου του έργου.
10.9 Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε
κανόνες
δικαίου.
Σε
περίπτωση
σύγκρουσης
όρου
της
∆ιακήρυξης
(συµπεριλαµβανοµένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή
προς κανόνα δηµόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

Σελίδα 19 από 55

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Αντικείµενο - Προϋπολογισµός έργου - Χρηµατοδότηση - Χρονική διάρκεια έργου
11.1 Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο:
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜΕ. ∆.»
η οποία αναφέρεται στον καθαρισµό των κάτωθι:
Α) ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
Β) ΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ)

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συµβατικού αντικειµένου αναφέρονται στα τεύχη που
µνηµονεύονται στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης και την συνοδεύουν.
11.2 Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε # 360.000,00 € #
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του
ΥΠ. Υ. Με. ∆., Φορέας 35-710, Κ.Α.Ε. 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας».
11.3 Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της Σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Το έργο του Αναδόχου, θα έχει χρονική διάρκεια από 01-01-2014 έως και 31-122015.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα :
1) Της µονοµερούς µερικής καταγγελίας της Σύµβασης µε την «Ανάδοχο» εταιρεία,
κατά το µέρος που αφορά στον/την εργαζόµενο/η που απασχολείται στο Εργαστήριο
Ανάλυσης Καυσαερίων (3 ηµέρες/εβδ. x 1,5 ώρες απασχόλησης), εφόσον κατά τη
χρονική διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως, καταργηθεί το ως άνω αναφερόµενο
Εργαστήριο, λόγω της σχεδιαζόµενης ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του
∆ήµου Ελληνικού και
2) Της µονοµερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου για τρεις (3) µήνες,
µε το ίδιο µηνιαίο τίµηµα.

Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών - Κριτήριο ανάθεσης
της Σύµβασης
12.1

Η επιλογή του Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών καθαρισµού θα γίνει µε την
ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 22 του π.δ. 60/2007.

12.2

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι εκείνο της «αποκλειστικά χαµηλότερης τιµής»,
σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. 1 περίπτωση β’ του π.δ. 60/2007.

12.3

Η «αποκλειστικά χαµηλότερη τιµή», θα προκύψει µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών
και Οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει
των άρθρων 18, 19 και 20 της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και
ανάδειξη του Αναδόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο 21 της παρούσας.

Άρθρο 13: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
13.1

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας
∆ιακήρυξης, στην οποία προσαρτώνται:
-

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
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-

Υποδείγµατα εγγράφων για :
 τις Εγγυητικές Επιστολές συµµετοχής (Προσάρτηµα Ι) και
καλής εκτέλεσης (Προσάρτηµα ΙI),
 τις Κυριότερες Υπηρεσίες παρόµοιας φύσης, κατά την
τελευταία τριετία (Προσάρτηµα ΙΙΙ).
Η χρήση των υποδειγµάτων είναι υποχρεωτική.

13.2

Η οικονοµική προσφορά θα δοθεί σε ΕΥΡΩ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε
δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία
αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και
θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης.

13.3

Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη
ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που αναφέρουν
χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών θα απευθύνει ερώτηµα προς τους
προσφέροντες, πριν την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των προσφορών, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) ηµέρες και σε
καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους, αν αυτές
δεν ισχύουν και για το χρόνο που θα καλύπτει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες,
µετά τη λήξη της χρονικής παράτασης των προσφορών του διαγωνισµού. Σε
περίπτωση λήξης και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του π.δ. 118/2007.

Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των φακέλων συµµετοχής
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής στην Αναθέτουσα Αρχή των
φακέλων συµµετοχής, ορίζεται η Τρίτη, 19 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00΄ π.µ.
Αιτήσεις και προσφορές που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
15.1.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού
από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης του έργου ( συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. ).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Η εγγυητική
επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση
στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης
εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφρασή
του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της
ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη, δηλαδή πρέπει να ισχύει για
διακόσιες δέκα (210 ) ηµέρες.
Οι εγγυητικές επιστολές των διαγωνιζοµένων (πλην του Αναδόχου) θα επιστραφούν
αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης. Σε περίπτωση αποκλεισµού
διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή του,
εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού
του δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές ή προδικαστικές προσφυγές. Η εγγυητική
επιστολή του επιλεγέντος Αναδόχου επιστρέφεται µετά την υπογραφή της Σύµβασης.
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Οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται άµεσα σε όλους τους διαγωνιζόµενους, σε
περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δε θα ασκηθούν
προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε
περίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας
παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από
τον εγγυητή και το διαγωνιζόµενο.
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής επισυνάπτεται στο Προσάρτηµα Ι της παρούσας
διακήρυξης.
15.2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Προσαρτήµατος ΙI της
παρούσας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε
ποσοστό 10% επί της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 25 παραγρ. 5 του π.δ.
118/2007).

Άρθρο 16:

Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής
16.1 Η οικονοµική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί και τη συµβατική του αµοιβή
και περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν
αναθεωρείται.
16.2
16.3

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε µηνιαία καταβολή.
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µετά την οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του έργου από την αρµόδια Επιτροπή. Η καταβολή
γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του
Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων.

Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
17.1

Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον Ελληνικό Τύπο και στο Τεύχος ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.

17.2

Τα έξοδα της δηµοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο της ∆ιακήρυξης βαρύνουν
τον Ανάδοχο του έργου και το εν λόγω ποσό θα αφαιρεθεί, από το
οφειλόµενο ποσό, κατά την πρώτη πληρωµή αυτού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3548/2007, παράγραφος 3. Σε περίπτωση
που ο διαγωνισµός κηρυχτεί άγονος, η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τις
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων, οικονοµικού έτους 2013, Φορέας 35-710 και
Κ.Α.Ε. 0841 «∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά».
Τα έξοδα δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
18.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
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α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι µέλη εµπορικού ή
βιοµηχανικού ή βιοτεχνικού επιµελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελµα
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στο άρθρο 7 του π.δ. 118/2007.
γ) Συνεταιρισµοί.
18.2 Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή
υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο.
β) Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα τουλάχιστον κατά τα δυο τελευταία χρόνια.
γ) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή
Ν.Π.∆.∆ γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
δ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες
µε τις παραπάνω κυρώσεις.
Άρθρο 19: ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
19.1

Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την
προσφορά τους, τα εξής:
Ι. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
ΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς
του ή την ηµεροµηνία επίδοσής της στο ταχυδροµείο, ο υποψήφιος
Ανάδοχος:
 δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
 είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς),
 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 εγκατάστασης τους,
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για 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).
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για 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.
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76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
 δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας , άρθρο 43 του π. δ/τος 60/2007.
 δεν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα
που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους.
 δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την αναθέτουσα αρχή.
 δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π∆ 60/2007 ή όταν δεν έχει
παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
19.1.1 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599.1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός 20 ηµερών από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για την απόφαση
κατακύρωσης του διαγωνισµού, εφόσον η κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν,
θα προσκοµίσει στο αρµόδιο συλλογικό όργανο του Υπ. Υ. Με. & ∆. τα εξής
δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισµούς .
 Πιστοποιητικό αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή
επαγγελµατικής ένωσης, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια Αρχή.
 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί µε καταδικαστική απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα
της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 43 του
π.δ. 60/2007.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν
εγκαίρως το απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο,
θα υπογράψουν για:
Α. Ο.Ε. και Ε.Ε., οι εντεταλµένοι προς τούτο Οµόρρυθµοι Εταίροι,
Β. Ε.Π.Ε., οι εντεταλµένοι προς τούτο ∆ιαχειριστές,
Γ. Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Για υποψηφίους Αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία, η
Υπεύθυνη ∆ήλωση για την προσκόµιση του ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου
προς τούτου έγγραφο, υποβάλλεται για κάθε φυσικό και κάθε νοµικό πρόσωπο που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (που θα κατατεθεί
από τον υποψήφιο Ανάδοχο) θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος που είναι
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο
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τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), όπως για
παράδειγµα ΤΕΒΕ, ΤΣΜΕ∆Ε κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση
του συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από θεωρηµένη κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός
που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν
ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την
έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν
θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την
κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση επιπλέον θα
δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούµενη ένορκη δήλωση.
19.1.2 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
∆ιακήρυξης.
ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση.
ΙV.Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των
προκηρυχθεισών υπηρεσιών.
V. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή.
VI. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς του Ελληνικού
∆ηµοσίου µε βάση αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18, 34, και 39 του π.δ.
118/2007 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προκειµένου δε για
αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της
χώρας εγκατάστασής τους.
VII. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία,
Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. του δηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές
τους υποχρεώσεις.
VIII. Να δηλώνεται ότι δεν έχουν ποτέ κριθεί από αρµόδιο όργανο ένοχοι ψευδών
δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από
αναθέτουσες αρχές σχετικά µε την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής
επιλογής τους.
IX. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικό
µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του
διαγωνισµού.
X. Να δηλώνεται ότι συµµετέχουν σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.
XI. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σχετικό µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του
διαγωνισµού.
19.1.3 Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του
υποψηφίου Αναδόχου προσφέροντος µε το οποίο :
Α.

Β.

Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
Σε περίπτωση ένωσης εταιριών εγκρίνεται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του
διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή εκάστης εταιρίας στο
διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της ένωσης.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο.
Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση
να
υπογράψει
όλα
τα
απαιτούµενα
δικαιολογητικά
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συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να
παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού,
καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του
που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο
παροχής σε αυτόν ειδικής σχετικής πληρεξουσιότητας.
Για υποψήφιους - νοµικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα
σύστασης νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά
έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία προκύπτει ποιοί δεσµεύουν το
νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους.
Για υποψήφιους Αναδόχους
που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία,
συµφωνητικό συνεργασίας των µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το
οποίο (κατ’ ελάχιστον) :
Α. δηλώνουν ότι αναλαµβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη για την
εκπλήρωση του έργου,
Β. ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό και εν τη γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής,
Γ. καθορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά και µε πλήρη σαφήνεια, το τµήµα του
έργου, που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της
προσφοράς και
∆. ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για
την υλοποίηση του έργου (leader).
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά - και µε ποινή αποκλεισµού - από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
19.2

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει µε βεβαίωση παραλαβής ή σε
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης :

19.2.1 Οι Έλληνες πολίτες:

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος,
από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί, µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για : α)
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας β)
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ) δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε)
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 την νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και
εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 19.1.3, από τα οποία
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που 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 ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου
ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.
19.2.2 Οι αλλοδαποί:

1.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή
σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί, µε αµετάκλητη για : α) αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας β) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) 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 την νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο
δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, της χώρας
εγκατάστασής τους, που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση
του Παραρτήµατος ΣΤ, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος
είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Ανάδοχου 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 Ανάδοχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη
∆ήλωση του υποψήφιου Ανάδοχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Ανάδοχου στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

1.

19.2.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
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µέχρι της επίδοσης της έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος,
από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ( για τον ή τους νόµιµους εκπροσώπους) από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για : α) αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας β) συµµετοχή σε
εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου δ)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ε) 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 εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο Αποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και υπό
διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και το
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού
προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
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Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο
µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό
A.E. ή από την Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), η οποία λειτουργεί στο ΕΒΕΑ
(για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί µετά τις 4/4/2011), 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.
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 στο διαγωνισµό επιχείρησης ή ή από την Υπηρεσία Γενικού Εµπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) η οποία λειτουργεί στο ΕΒΕΑ (για τις εταιρείες που έχουν συσταθεί µετά τις 4/4/2011).
Σε περίπτωση που 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 ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
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, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
19.2.4 Οι Συνεταιρισµοί:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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 το διορισµό των εκπροσώπων του. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα.
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 υπό πτώχευση και πτωχευτικό
συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση και πτωχευτικό συµβιβασµό. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
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7.

8.

9.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση και σε
διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης
ειδοποίησης.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 19.1.3, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.

Σε περίπτωση που 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 ∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
19.2.5 Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες
1.

2.

19.3

Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό
πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).
Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας µε το οποίο :
να εγκρίνεται η συµµετοχή του κάθε µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας :
o στην Ένωση/ Κοινοπραξία και
o στο ∆ιαγωνισµό.
να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε
µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.

Οι µεµονωµένοι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση, περί µη
συνδροµής στο πρόσωπό τους κανενός από τους λόγους αποκλεισµού του εν λόγω
άρθρου της παρούσας. Οι διαγωνιζόµενες συµπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν
ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση για καθένα από τα µέλη τους υπογεγραµµένη από τον
νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται
σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισµού στο πρόσωπο του διαγωνιζοµένου,
αλλιώς αποκλείεται.

Πιο αναλυτικά :
Οι διαγωνιζόµενοι – υποψήφιοι Ανάδοχοι, οι οποίοι λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό ως αυτοτελή
νοµικά πρόσωπα και όχι ως ενώσεις-συµπράξεις εταιρειών οιασδήποτε µορφής, υποβάλουν την
αναγραφόµενη στην ως άνω παράγραφο της ∆ιακήρυξης Υπεύθυνη ∆ήλωση, η οποία θα φέρει την
εταιρική σφραγίδα και την υπογραφή του/των νοµίµου/ων εκπροσώπου/ων αυτής, µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαγωνιζόµενη εταιρεία, αποτελεί κατά τη νοµική της µορφή, ένωση ή
σύµπραξη εταιρειών (π.χ. Κοινοπραξία , Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε τουλάχιστον έναν οµόρρυθµο εταίρο νοµικό
πρόσωπο κλπ), η κατά το Άρθρο 19, παρ. (19.3) Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υποβληθεί από κάθε ένα
διακριτό νοµικό πρόσωπο-µέλος της ένωσης – σύµπραξης εταιρειών.
Προς διευκόλυνση των διαγωνιζοµένων παρατίθεται το κείµενο της κατά το Άρθρο 19, παρ. (19.3),
της ∆ιακήρυξης, Υπεύθυνης ∆ήλωσης :
« …..δε συντρέχει στο πρόσωπο της εταιρείας µας, κανένας από τους λόγους αποκλεισµού,
που αναλυτικά περιγράφονται στο Άρθρο 19, της παρούσας ∆ιακήρυξης».
19.4

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι το προσωπικό είναι εξειδικευµένο στην
παροχή υπηρεσιών καθαρισµού.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι επισκέφθηκε τις κτιριακές εγκαταστάσεις
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και έλαβε γνώση όλων των προς καθαρισµό χώρων.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται η ύπαρξη καταστήµατος
(υποκαταστήµατος) στην Αθήνα ή άλλως η ρητή αποδοχή εκ µέρους του της
υποχρέωσης ίδρυσης καταστήµατος στην ευρύτερη περιοχή του Νοµού Αττικής
µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού σ’ αυτόν και πριν την υπογραφή της
σύµβασης.
Άρθρο 20. Ορισµός Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας.
Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να διαθέτει
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο
παρόν άρθρο.
Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών, παρόµοιων µε
την υπό ανάθεση, που έχουν παρασχεθεί από τους διαγωνιζόµενους, καθώς και από
το στελεχιακό δυναµικό του ως εξής:
α) Να έχει προσφέρει υπηρεσίες καθαρισµού κατά την τελευταία 3ετία τουλάχιστον,
ένα παρόµοιο έργο για το οποίο καλείται µε την παρούσα διακήρυξη να
προσφέρει τις υπηρεσίες του.
β) Παρόµοια έργα θεωρούνται οι συµβάσεις καθαρισµού δηµοσίων υπηρεσιών ή
εταιρειών ιδιωτικού τοµέα, µε τουλάχιστον 250 θέσεις απασχόλησης, ή
εναλλακτικά, µε ανάλογο εµβαδόν µε το εµβαδόν των κτηρίων του Υπ.Υ.Με. & ∆.,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο “Παράρτηµα Γ’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΩN”, της παρούσας ∆ιακήρυξης.
γ) Να παρουσιάζει την τελευταία τριετία ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει κατά
µέσο όρο το ποσό των 215.000,00 €.
δ) Να απασχολεί τουλάχιστον 25 υπαλλήλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 21: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής
Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει
- κλειστό σφραγισµένο φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»,
- κλειστό σφραγισµένο φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» και
- κλειστό σφραγισµένο (επί ποινή αποκλεισµού) φάκελο «Οικονοµικής Προσφοράς».
Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων έχει ως εξής:
21.1

Ο κλειστός φάκελος «∆ικαιολογητικών συµµετοχής» πρέπει να περιέχει τα
αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής των παρ. 18.1, 19.1, τις «υπεύθυνες
δηλώσεις» των άρθρων 19.3 και 19.4 και επί πλέον την εγγύηση συµµετοχής του
άρθρου 15.1.

21.2

Ο κλειστός φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και συγκεκριµένα :
21.2.1 Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι διαθέτει την ειδική τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 20, προσκοµίζοντας για τον
ίδιο (εφόσον πρόκειται για µεµονωµένο διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον πρόκειται για διαγωνιζόµενη σύµπραξη
- ένωση ή κοινοπραξία) τα παρακάτω αποδεικτικά, σε πρωτότυπο ή νοµίµως
επικυρωµένο αντίγραφο:
i) Ετήσια κατάσταση του προσωπικού στην οποία αναφέρεται η ειδικότητα και
το ωράριο, θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας),
καθώς και ατοµικές καταστάσεις σε περίπτωση νέων προσλήψεων µέχρι και
τον προηγούµενο της διεξαγωγής του διαγωνισµού µήνα.
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ii) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών καθαρισµού που πραγµατοποίησαν
κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη, µε τα αντίστοιχα ποσά, ηµεροµηνίες και
τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς αποδέκτες (όπως το Προσάρτηµα ΙIΙ της
παρούσας διακήρυξης).
iii) Βεβαιώσεις από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή Εταιρείες Ιδιωτικού Τοµέα, µε τις
οποίες έχει συνεργαστεί.
iv) Ισολογισµό των ετών 2012, 2011, 2010 και Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσεως ή εφόσον ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωµένος σε σύνταξη
Ισολογισµού και Καταστάσεως Αποτελεσµάτων Χρήσεως, να προσκοµίζει
οποιοδήποτε επίσηµο οικονοµικό στοιχείο (π.χ. εκκαθαριστική δήλωση
Φ.Π.Α.), από το οποίο να προκύπτει ο κύκλος των εργασιών της τελευταίας
τριετίας.
21.2.2 Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριµένη υπηρεσία, στηριζόµενη στα υπάρχοντα
στοιχεία του Τεύχους Τεχνικών ∆εδοµένων, µε επισήµανση των τυχόν
προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου επιλύσεώς τους. Στην Τεχνική Έκθεση,
θα αναφέρονται επίσης, επί ποινή αποκλεισµού:
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων, στο εν λόγω έργο.
β) Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των εν λόγω εργαζοµένων.
γ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
21.3 Ο κλειστός φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» θα είναι σφραγισµένος.
Η οικονοµική προσφορά αξιολογείται εφόσον είναι παραδεκτή κατά το Στάδιο Γ’ του
άρθρου 4.1 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
21.3.1 Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζόµενου, κατά τρόπον ώστε να µην µπορεί να δηµιουργηθεί σύγχυση ως
προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των
υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο του
νοµικού προσώπου και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα
µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
Υπόδειγµα Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς παρατίθεται παρακάτω:

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη τους Όρους του σχετικού Παραρτήµατος του ∆ιαγωνισµού, ο
κάτωθι διαγωνιζόµενος:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
( να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας)

Για το Έργο:

«Καθαρισµός των κτηρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα
από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015».
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Προσφέρει την τιμή:
Ολογράφως: ………………………………………………………… ευρώ
( χωρίς Φ.Π.Α.)
Αριθμητικά: ……………………………..ευρώ
( ακέραιος αριθμός, χωρίς Φ.Π.Α.)
Ποσό ΦΠΑ που αναλογεί στην παρούσα οικονομική προσφορά
Αριθμητικά: ……………………………..ευρώ
Ημερομηνία
………………………………………….

Υπογραφή και σφραγίδα
……………………………………………………

Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες,
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του ευλόγου ή µη των προσφερόµενων
τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

21.3.2

Οι οικονοµικές προσφορές, πέραν του συνολικού µηνιαίου τιµήµατος, θα περιλαµβάνουν,
µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής στοιχεία:
 Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, αντίγραφο
της οποίας θα επισυναφθεί στην προσφορά.
 Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού, που αφορά στις πάσης φύσεως νόµιµες
αποδοχές των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση.
 Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού, που αφορά στις πάσης φύσεως νόµιµες
αποδοχές των εργαζοµένων µε ηµιαπασχόληση.
 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
 Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών των εταιρειών.
 Το κόστος των αναλωσίµων των εταιρειών.
 Το εργολαβικό κέρδος των εταιρειών.
 Το ύψος των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.

Οι οικονοµικές προσφορές πέραν του συνολικού µηνιαίου τιµήµατος, θα περιλαµβάνουν,
προς διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
∆ιαγωνισµού, άνευ ποινής αποκλεισµού, κατάσταση αναλυτικού υπολογισµού του ελάχιστου
εργατικού και ασφαλιστικού κόστους.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συµµετοχής των διαγωνιζοµένων θα είναι αριθµηµένα και
ταξινοµηµένα µε την ίδια ακριβώς αρίθµηση και ταξινόµηση των παραγράφων της παρούσας που
προβλέπουν την προσκόµισή τους και θα συνοδεύονται από Πίνακα ∆ικαιολογητικών
συµπληρωµένο µε όλα τα απαιτούµενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και µε την ένδειξη
ΝΑΙ/ΟΧΙ ανάλογα µε την υποβολή ή όχι κάθε απαιτούµενου δικαιολογητικού.
Άρθρο 22: ΄Εγκριση αποτελέσµατος της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας - Ανακοίνωση
κατακύρωσης - Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης

22.1

Το αρµόδιο όργανο αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του π. δ. 118/2007.
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22.2

Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση,
που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Την τιµή,
β) Το φορέα,
γ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της
διακήρυξης και της πρόσκλησης, καθώς και µε το Σχέδιο Σύµβασης που
έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη και
δ) Την προθεσµία υπογραφής της Σύµβασης.

22.3 Με την ανακοίνωση η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
22.4 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
22.5 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική
τηλεοµοιοτυπία.
22.6 Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 34 του π.δ. 118/2007.
22.7 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη η Σύµβαση. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της Σύµβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του Αναδόχου µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία
προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν.
Άρθρο 23: Τροποποιήσεις της Σύµβασης
Σχετικά µε τυχόν τροποποιήσεις της Σύµβασης, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε
τυχόν τροποποίηση της Σύµβασης δε θα παραβλάπτει την εκτέλεση του αντικειµένου, όπως
αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΥΠ. Υ. MΕ. & ∆.»

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:: Τακτικός Προϋπολογισµός
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 360.000,00 €

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.»

ΠΑΠΑΓΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου είναι:

Η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τον καθηµερινό γενικό καθαρισµό των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων δύο (2) κτηρίων του Υπ. Υ. Με. & ∆., βάσει του χωροταξικού
διαχωρισµού (Παράρτηµα Γ’), έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθµη λειτουργία
των Υπηρεσιών του Υπ. Υ. Με. & ∆.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ –
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
1.Καθαρισµός υπαίθριων χώρων :
Στους υπαίθριους χώρους περιλαµβάνονται χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και αύλειος χώρος
Υπουργείου.
Ο καθαρισµός των υπαίθριων χώρων του Υπουργείου περιλαµβάνει:
Καθαρισµό και συλλογή απορριµµάτων από τα πεζοδρόµια, πλακόστρωτα και λοιπούς
εξωτερικούς χώρους γύρω από το κτιριακό συγκρότηµα µία φορά την εβδοµάδα.
2.Συλλογή άχρηστου χαρτιού:
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να συγκεντρώνει σε πλαστικούς σάκους το άχρηστο χαρτί κατά
κατηγορίες:
α) χρωµατιστό χαρτί και εφηµερίδες, περιοδικά, διαφηµιστικά, βιβλία κ.λ.π.
β) λευκό χαρτί φωτοαντιγραφικό, βιβλία, σηµειώσεις από φωτοαντιγραφικό χαρτί και από Η/Υ,
το οποίο θα µεταφέρει στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
3.Εξοπλισµός - Υλικά
7.1 Όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµός για τον καθαρισµό των κτηρίων,
όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνει τον Ανάδοχο.
7.2 Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισµό όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον
ανάδοχο εκτός των:
α) Χαρτί υγείας
β) Χειροπετσέτες
γ) Κρεµοσάπουνο χεριών
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4.Χρόνος απασχόλησης
8.1 Κεντρικό κτήριο Υπ. Υ. Με. ∆. (Παπάγου) :
o Καθαριότητα όλων των γραφείων από τις 15:30 µ.µ. έως 18:30 µε καθηµερινή
απασχόληση δέκα (10) καθαριστών/στριών.
o Πλήρης καθηµερινή απασχόληση από 6:30 π.µ. έως 14:30 πέντε (5) καθαριστριών
προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες ως εξής:
o ∆ύο (2) άτοµα στο κτήριο των Γραφείων της οδού Αναστάσεως.
o ∆ύο (2) άτοµα για τα Γραφεία του ισογείου της Πολιτικής Ηγεσίας.
o Ένα (1) για τα Γραφεία του πρώτου ορόφου της Πολιτικής Ηγεσίας.
Σε περίπτωση που το απασχολούµενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε άδεια διαµονής και εργασίας στη
χώρα.

8.2 Εργαστήριο Ανάλυσης Καυσαερίων (Ελληνικό) :
Kαθαριότητα όλων των γραφείων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων τρείς (3) φορές
την εβδοµάδα για µιάµιση ώρα, από 13:00 έως 14:30 µε απασχόληση µιας (1)
καθαρίστριας.

8.3 Οι χρόνοι απασχόλησης αναφέρονται σε απασχόληση κατά τις εργάσιµες ηµέρες.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να ελέγχει στο Γενικό Χηµείο του Κράτους την ποιότητα
των υλικών και ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνονται προς τις παρατηρήσεις και να
αντικαθιστά τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν φθορές.
2. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο των εργασιών και της πιστής
εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της Σύµβασης θα γίνεται από την
αρµόδια Επιτροπή, που θα συσταθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Από την ίδια
επιτροπή θα αξιολογείται και η συνεργασία του Αναδόχου µε την Υπηρεσία, καθώς και η
ποιότητα της παρεχόµενης καθαριότητας.
3. Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το
βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όµως του δικαιώµατος να την επικαλεσθεί, αν δεν την
αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, αφότου συµβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που
προκάλεσαν την αδυναµία του να εκτελέσει στο σύνολό τους ή µερικά τις υπηρεσίες που
ανέλαβε.
4. Ο Ανάδοχος δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλο ή εν µέρει, τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβασή του µε την Αναθέτουσα Αρχή, ρητά
εξαιρουµένου του δικαιώµατος εκχώρησης του προϊόντος αυτής (τιµήµατος) σε Πιστωτικό
Ίδρυµα, το οποίο νόµιµα δραστηριοποιείται στην ηµεδαπή.
5. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα προκληθεί στην περιουσία της Αναθέτουσας
Αρχής από το προσωπικό που θα απασχολεί στον καθαρισµό.
6. Ο Ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την καθαριότητα
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές της αρµόδιας Επιτροπής της Αναθέτουσας
Αρχής σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες.
7. Το απασχολούµενο προσωπικό στο έργο του καθαρισµού θα είναι αποκλειστικά προσωπικό
του Αναδόχου και δε θα έχει ουδεµία σχέση µε την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και µόνο για τον καθαρισµό των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Αναθέτουσας Αρχής και σε καµία περίπτωση σε
εργασίες που δε θα αφορούν την Αναθέτουσα Αρχή. Το απασχολούµενο προσωπικό θα
αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση, µετά από σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας αρχής.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό για τον καθαρισµό
και την απολύµανση (µε τη χρήση απαραίτητων χηµικών καθαριστικών π.χ. χλωρίνη κ.λ.π.)
των κτηρίων, όπως περιγράφεται στη µελέτη της προσφοράς του. Επίσης, υποχρεούται να
τοποθετεί το χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και σαπούνια στους χώρους όπου απαιτείται.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τους υαλοπίνακες εξωτερικά µε τη χρήση ανυψωτικού
µηχανήµατος (εάν κρίνεται απαραίτητο), για το καθάρισµα δε και το πλύσιµο των εξωτερικών
χώρων (υπαιθρίων) θα χρησιµοποιείται σάρωθρο µηχανοκίνητο. Ο εξωτερικός καθαρισµός
των υαλοπινάκων θα γίνεται µία φορά το µήνα.
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα απορρίµµατα σε πλαστικούς σάκους και να τα
µεταφέρει στους χώρους συγκέντρωσης έξω από το κτήριο και σε χώρο που θα υποδειχθεί
από την αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, ώστε να είναι εύκολη η ανακοµιδή τους
από τα ειδικά αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων.
12. Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού βαρύνει
τον Ανάδοχο.
13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί υλικά άριστης ποιότητας που δε θα προκαλούν
φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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I.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Α. ∆απέδων Γραφείων, Γυµναστηρίου, ∆ιαδρόµων, Κουζινών, Κλιµακοστασίων, Εισόδου
Σκούπισµα, σφουγγάρισµα, και πλύσιµο µε ειδικό µηχάνηµα πλύσεως δαπέδου ( δάπεδο ∆/νσης
Οργάνωσης και Πληροφορικής ), στέγνωµα, καθαρισµός νεροχυτών καθηµερινά.
Πλακιδίων τοίχων, ντουλαπιών κουζινών ανά πενθήµερο.

Β.

W.C ( Τουαλετών ) - Καµπίνες Ντους Γυµναστηρίου
Σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδου, καθαρισµός λεκανών, νιπτήρων, ουρητηρίων, καλυµµάτων
λεκανών, εκκένωση καλαθιών, τοποθέτηση χαρτιού υγείας και σαπουνιού δύο (2) φορές την
ηµέρα.
Καθρεπτών ανά πενθήµερο.
Πλακιδίων τοίχων ανά πενθήµερο.

Γ.
∆.
Ε.
ΣΤ.
Ζ.

Γραφείων, τραπεζιών συµβουλίων, τραπεζιδίων
Ξεσκόνισµα, καθαρισµός µε απορρυπαντικά και στέγνωµα καθηµερινά.
Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από ύφασµα )
Ξεσκόνισµα, σκούπισµα καθηµερινά.
Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από πλαστικό ) - Οργάνων Γυµναστηρίου
Ξεσκόνισµα καθηµερινά.
Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από πλαστικό ) - Οργάνων Γυµναστηρίου
Πλύσιµο µε απορρυπαντικό και στέγνωµα ανά πενθήµερο.
Καλαθιών αχρήστων, σταχτοδοχείων ( επιτραπέζιων & επιδαπέδιων ).
Εκκένωση και καθαρισµός εσωτερικά καθηµερινά.

Η. Θαλάµων ανελκυστήρων
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων καθηµερινά.

Θ. Θαλάµων ανελκυστήρων
Καθαρισµός τοιχωµάτων των θαλάµων καθηµερινά.

Ι.

Υαλοπίνακες Εισόδου - Παραθύρων & Πορτών
Καθαρισµός υαλοπινάκων & πλαισίων µία ( 1 ) φορά τον µήνα.

Κ. Μοκεττών
Σκούπισµα καθηµερινά.

Λ. Μοκεττών
Πλύσιµο, στέγνωµα µε ειδικό µηχάνηµα ανά δίµηνο.

Μ. Πορτών - Ντουλαπών - ∆ιαχωριστικών
Καθαρισµός ανά πενθήµερο.

Ν. Περιβάλλον χώρος κτιρίου ( περίβολος )
Σκούπισµα εξωτερικού χώρου εισόδων κτιρίου και υπογείου γκαράζ καθηµερινά.
Καθαρισµός λοιπού περιβάλλοντος χώρου και πεζοδροµίου ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο)
Σκούπισµα πεζοδροµίου επί της οδού Αναστάσεως και Τσιγάντε καθηµερινά.

Ξ.

Εξωτερικά φυλάκια
Καθαρισµός ανά πενθήµερο.

Ο. Πλακίδια τοίχων Ε.Α.Κ
Πλύσιµο ανά δεκαπενθήµερο.

Π. Μεταλλική αντηλιακή κατασκευή - Σκάλες κινδύνου
Καθαρισµός ανά τρίµηνο.

Ρ.

Αµφιθέατρο
Γενικός καθαρισµός ανά πενθήµερο.

Σ.

Υπόγειος χώρος στάθµευσης
Σκούπισµα ανά πενθήµερο ( κάθε Σάββατο )
Γενικός καθαρισµός - πλύσιµο µε ειδικό µηχάνηµα ανά µήνα.
Σκούπισµα ράµπας εισόδου έως τους ανελκυστήρες καθηµερινά.

Τ.

Υπαίθριος χώρος στάθµευσης
Γενικός καθαρισµός ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο).

Υ

∆ιαχωριστικά Γραφείων
Καθαρισµός µία φορά το χρόνο

Φ

Υπαίθριος χώρος περιµετρικά του περιφραγµένου χώρου στάθµευσης
Καθαρισµός µία φορά το δίµηνο
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II.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ
1.

ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ (17.771 m2 )

(Το 6 όροφο κτίριο γραφείων και το γυµναστήριο εκτός των γραφείων των Γενικών ∆ιευθυντών)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΓΕΙΟ
1.
2.
3.
1.
4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Είσοδος µε θυρωρείο
Θάλαµοι ανελκυστήρων
Κλιµακοστάσιο ( από ισόγειο έως δώµα )
Γραφεία
(∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής και Γεν. Πρωτόκολλο)
5. ∆ιάδροµος, κουζίνα
6. W.C
Α’ ΟΡΟΦΟΣ
1. Γραφεία
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
3. W.C
Β’ ΟΡΟΦΟΣ
1. Γραφεία
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
3. W.C
Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
∆’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
Ε’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
ΕΠΙΠΛΑ ( γραφεία, τραπέζια διάφορα )
ΕΠΙΠΛΑ ( καθίσµατα, πολυθρόνες κλπ )
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
 Εισόδου, θυρωρείου, πορτών, παραθύρων κλπ 6ορόφου κτιρίου γραφείων
 Κτιρίου της Πολιτικής Ηγεσίας
 Γραφείων των Γενικών ∆ιευθυντών
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ( Υπόγειο )
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

2. ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
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ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ

1.

2.
3.
4.
5.

ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Γραφεία ( 80 m² )
2. Χώρος ελέγχου αυτοκινήτων (570 m²
3. W.C (3 m²)
ΕΠΙΠΛΑ
( γραφεία, τραπέζια διάφορα )
ΕΠΙΠΛΑ
( καθίσµατα, πολυθρόνες κλπ )
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α, Κ, Λ, Μ
Α, Ξ
Β
Γ
∆, Ε, ΣΤ
Ζ
Ι

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ
Τα τετραγωνικά µέτρα των χώρων προς καθαρισµό, εκάστου
κτιρίου είναι τα εξής:
2

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
1

(Παράρτηµα Γ’)

ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2, ΠΑΠΑΓΟΥ (17.771,00 m )
1.ΙΣΟΓΕΙΟ
2
1. Είσοδος µε θυρωρείο
243,00 m
2
2. Θάλαµοι ανελκυστήρων
11,75 m
2
3. Κλιµακοστάσιο (από ισόγειο έως δώµα)
185,15 m
2
4. Γραφεία
802,80 m
2
5. ∆ιάδροµος, κουζίνα
145,00 m
2
6. W.C.
36,00 m
2.Α’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
873,00 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
324,80 m
2
3. W.C.
27,00 m
3.Β’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
712,65 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
143,05 m
2
3. W.C.
27,00 m
4.Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
791,24 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
131,50 m
2
3. W.C.
27,00 m
5.∆’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
888,20 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
88,30 m
2
3. W.C.
27,00 m
6.Ε’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
480,65 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
33,75 m
2
3. W.C.
27,00 m
7.ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ
2
1. Γραφεία
433,70 m
2
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
73,40 m
2
3. W.C.
27,00 m
2
13.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ 2.790,00 m
2
14.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
77,76 m
2
15.ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΗΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 421,00 m
2
16.ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
435,00 m
2
17.ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
2.897,00 m
2
18.ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
4.834,00 m
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
6.829,00 m
2
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
8.045,00 m
2
ΧΩΡΟΙ PARKING
2.897,00 m

ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
83,00 m
2
ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
570,00 m

Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
2

(Παράρτηµα Γ’)

Οι χώροι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, που
θα καθαρίζονται από τον ανάδοχο, δεν έχουν µοκέτες.
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ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι

:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II

:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

:

Κυριότερες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης τελευταίας 3τίας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV

:

Σχέδιο Σύµβασης
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ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ
Προσάρτηµα Ι

Παπάγου, …………………..
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
Ονοµασία Τράπεζας :
Κατάστηµα :
∆ιεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας :
Τηλ. :
FAX :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ηµεροµηνία έκδοσης :

ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΙΓΑΝΤΕ
101 91 - ΠΑΠΑΓΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………… ΕΥΡΩ # 18.000,00 € #
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως , µέχρι του ποσού των δεκαοκτώ
χιλιάδων
ευρώ
και
#
18.000,00
€
#,
υπέρ
της
Εταιρείας
……………………………………………………………………..∆/νση…………………………….Τ.Κ.……………………….
για τη συµµετοχή της στον ανοικτό διαγωνισµό επιλογής Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση
του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισµού κτηρίων Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων » (∆ιακήρυξη αριθµ. 4/2013).
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις, από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό,
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας, καθ ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης ή εάν είναι νόµιµη η απαίτηση, µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο αίτηµα της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι, το σχετικό αίτηµά σας, θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι ………………………………..
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι
µεγαλύτερος, κατά ένα (1) µήνα, του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στη
διακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα Ν. Π. ∆. ∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ
Προσάρτηµα ΙI

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ...........………….

............................. ΕΥΡΩ
Παπάγου, …………………..
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε ∆ Ρ Α: ΠΑΠΑΓΟΥ………………………..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα,
παραιτούµενοι
της
ένστασης
της
διζήσεως,
υπέρ
του
/
της
……………………………………………………………………………...........................……..…13
µέχρι το ποσό των …………..........................................................................………………ΕΥΡΩ 14
Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση του έργου: «Παροχή
Υπηρεσιών Καθαρισµού κτηρίων Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» και την πιστή
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και
οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση
…...…………………................................................................................…………………………..15
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή
σας και θα το καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού
καταλογισµού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε τρεις
(3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της
παρούσας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλους χαρτόσηµου.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ.
Με τιµή

13 Αναγράφεται το όνοµα του αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας η ονοµασία όλου του αναδόχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή
υπέρ όλων των µελών της σύµπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης (άρθρο 25, παρ.11 Π.∆. 118 2007)

/

14 Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 25, παρ.5 Π.∆. 118
15 Αναγράφεται

ο τίτλος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
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/2007)

ΑΔΑ: ΒΛΛΙ1-ΦΓΟ
Προσάρτηµα ΙΙI
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ της τελευταίας 3-ετίας (από …............... έως σήµερα)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται η επωνυµία της Εταιρίας η του Φυσικού προσώπου που αφορά ο
κατάλογος. Σε περίπτωση σύµπραξης υποβάλλεται ξεχωριστός κατάλογος
για κάθε µέλος αυτής.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------1. ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας όπως αναγράφεται στην σύµβαση)
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα, Κύριος του έργου)
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:
(Αναγράφεται ο πλήρης τίτλος του Αναδόχου σχήµατος. Σε περίπτωση
Σύµπραξης αναγράφονται όλοι οι εταίροι αυτής. Σε περίπτωση Κ/Ξ ο
τίτλος της Κ/Ξ και όλοι οι εταίροι αυτής.)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
(Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισης της Σύµβασης µαζί µε τον αριθµό της
εγκριτικής απόφασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµα η έγκριση αναφέρονται οι
λόγοι. Αν έχει εγκριθεί ενδιάµεσο στάδιο αναγράφεται η ηµεροµηνία και η
εγκριτική απόφαση.)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και του
µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά στοιχεία και την δαπάνη (εάν
είναι διαθέσιµη), κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο και
να είναι δυνατόν η Υπηρεσία να το αξιολογήσει εάν ανήκει η όχι σε
παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση Υπηρεσία. Μπορεί να γίνεται
περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων του αντικειµένου, δυσκολιών κ.λ.π κατά την
κρίση του υποψηφίου.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ:
ΑΜΟΙΒΗ:

(Αναγράφεται ο προϋπολογισµός του έργου.)
(Αναγράφεται η τελική αµοιβή υπηρεσίας της κατηγορίας στην οποία
συµµετέχει ο υποψήφιος, το ποσοστό συµµετοχής του και η τελική
προκύπτουσα αµοιβή του.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση
Εργοδότη, κλπ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------2. ΤΙΤΛΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας όπως αναγράφεται στη Σύµβαση)
(Ο κατάλογος συµπληρώνεται µε όσες υπηρεσίες παρόµοιας φύσης κρίνει ο υποψήφιος. Είναι
δυνατόν να αναγράφονται και ολοκληρωµένα στάδια. )

(Τόπος – Ηµεροµηνία)

(Σφραγίδα – Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου)
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : «

»

Καθαρισµός των κτηρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων για το χρονικό
διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Παπάγου σήµερα
- 2013, στο κτίριο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου) , οι υπογράφοντες τη Σύµβαση :
1. To Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αναστάσεως
2 & Τσιγάντε, ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως νοµίµως
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον κ…………………………………………,
……………………………………………………του
Υπουργείου,
σύµφωνα
µε
την
παράγραφο…………………του
αποφασιστικού
µέρους
της
υπ.
αριθµ.
απόφασης του……………………………………..του Υπ. Υ. Με. ∆. και στο εξής καλούµενο «Αναθέτουσα
Αρχή»,
2. Η εταιρία µε την επωνυµία «…………………………………..» που εδρεύει στην
οδό……………………….., ΤΚ…………., …………………., τηλ: ……………………, fax: ……………………., µε
ΑΦΜ: …………………………………….και ∆ΟΥ:………………………………… και εκπροσωπείται νοµίµως από
τον…………………………………………, σύµφωνα µε το από το υπ’ αριθ……………..πρακτικό ∆.Σ. και η
οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος»
και αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τη µε αριθµ. 4/2013 ∆ιακήρυξη (απόφαση αριθµ. 38962/5127/21-10-2013), µε την οποία
προκήρυχθηκε δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή, για την επιλογή εξειδικευµένου «Αναδόχου» για την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός
δύο (2) κτηρίων (Αναστάσεως 2 - Παπάγου, Οδός Αεροπορίας - Ελληνικό), στα οποία
στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό
διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015».
2. Τη µε
αριθµ…………………... Υπουργική Απόφαση, µε την οποία κατακυρώθηκε στην
«…………………………………………………» ( ), η εκτέλεση έργου: «Καθαρισµός δύο (2) κτηρίων
(Αναστάσεως 2 - Παπάγου, Οδός Αεροπορίας - Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01
Ιανουαρίου 2014 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015».
3. Την από ……………… υποβληθείσα από τον «Ανάδοχο» προσφορά.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
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Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει το έργο του καθαρισµού δύο (2) κτηρίων στα οποία στεγάζονται
οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά το χρονικό διάστηµα
από 01/01/2014 έως και 31/12/2015, έναντι συνολικής αµοιβής (συµπεριλαµβανοµένων των
κρατήσεων
σε
ποσοστό
3,172%
και
του
Φ.Π.Α.
23%)
ποσού…………………………………………………………………………………………… (…………….…. € ).
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων της
∆ιακήρυξης,
στην
τεχνική
προσφορά
του
«Αναδόχου»
και
στην
υπ’
αριθµ.
…………………………………….. απόφαση οριστικής κατακύρωσης. Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού, η
προσφορά του «Αναδόχου» και η κατακυρωτική απόφαση, επισυνάπτονται στην παρούσα
Σύµβαση και αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα :
1) Της µονοµερούς µερικής καταγγελίας της Σύµβασης µε την «Ανάδοχο» εταιρεία, κατά το µέρος
που αφορά στον/την εργαζόµενο/η που απασχολείται στο Εργαστήριο Ανάλυσης Καυσαερίων
(3 ηµέρες/εβδ. x 1,5 ώρες απασχόλησης), εφόσον κατά τη χρονική διάρκεια ισχύος της
Συµβάσεως, καταργηθεί το ως άνω αναφερόµενο Εργαστήριο, λόγω της σχεδιαζόµενης
ανάπλασης της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Ελληνικού και
2) Της µονοµερούς παράτασης της χρονικής διάρκειας του έργου για τρεις (3) µήνες, µε το ίδιο
µηνιαίο τίµηµα.
Άρθρο 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Οι υποχρεώσεις του «Αναδόχου», στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος έργου, είναι :
•

Ο «Ανάδοχος» υποχρεώνεται να ασφαλίζει το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες στο ΙΚΑ.
Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής του «Αναδόχου», βεβαιώνεται µε την προσκόµιση
στην Υπηρεσία, κατά τις εκάστοτε πληρωµές, τις βεβαιώσεις του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως των
σε βάρος του εισφορών και αντίγραφο της υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης,
για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς.
Επισηµαίνουµε την υποχρέωση της «Αναδόχου» εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες
σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από των προβλεποµένων από
την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κτλ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου καταγγέλλεται η Σύµβαση.

•

Ο «Ανάδοχος» είναι υπεύθυνος για τη συµπεριφορά όλου του προσωπικού του, καθώς
και για τη συµµόρφωσή του προς τις οδηγίες και τις έγγραφες εντολές της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα
Αρχή, ύστερα από σχετική έκθεση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου και κατά την απόλυτη κρίση της, έχει δικαίωµα να απαιτήσει την εξαίρεση και
την αντικατάσταση από την οµάδα έργου του «Αναδόχου» οποιουδήποτε µέλους αυτής
κριθεί ως µη ικανό ή ως µη συµπεριφερόµενο κατά τον προσήκοντα τρόπο. Η επίβλεψη
του έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον «Ανάδοχο» των συµβατικών του
υποχρεώσεων, αλλά σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον «Ανάδοχο» από τις ευθύνες
του για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση του έργου, για το
οποίο και έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη.

Υπεύθυνος εκπρόσωπος - συντονιστής του « Αναδόχου » για την επίλυση κάθε ανακύπτοντος
προβλήµατος, κατά την υλοποίηση του έργου της παρούσας σύµβασης, είναι ο/η
…………………………………….
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Άρθρο 3ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Υπηρεσία υποχρεούται να παρέχει δωρεάν στον «Ανάδοχο» το απαραίτητο για τον καθαρισµό
νερό, χαρτί υγείας και σαπούνι πλύσης χεριών.
Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει στον «Ανάδοχο», χωρίς καµία επιβάρυνση, εάν το επιθυµεί,
κατάλληλο χώρο, για τη φύλαξη υλικών και εργαλείων καθώς και για χρήση αποδυτηρίων για το
προσωπικό του.
Άρθρο 4ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του
µε
«Αναδόχου»
γίνεται
από
τις
τριµελείς
επιτροπές,
που
ορίσθηκαν
στη
αριθµ. ……………………………………κατακυρωτική απόφαση, αποτελούµενες από τους υπαλλήλους :
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ [ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΝΤΕ ]
α)………………………,
β) ……………………… και
γ) ……………………… ,
µε αναπληρωτές τους : ……………………………………………………………..

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
α)………………………, ως Πρόεδρο,
β) ……………………… και
γ) ………………………,
µε αναπληρωτές τους :……………………………………………………………….
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους των ανωτέρω επιτροπών, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται
µε φροντίδα του Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 6 της αριθµ. Π1-2489/1995 απόφασης του Υπουργού Εµπορίου, µε την οποία παρέχονται
οδηγίες για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη
πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
Οι παραπάνω επιτροπές παρακολουθούν και ελέγχουν την ποιοτική και πλήρη εκτέλεση των
εργασιών καθηµερινά και συντάσσουν πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών µηνιαίως, στο οποίο θα
βεβαιώνουν ότι οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης.
Το ως άνω αναφερόµενο πρωτόκολλο υποβάλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
και συνοδεύεται από τα ηµερήσια φύλλα παρουσίας προσωπικού, τα οποία είναι θεωρηµένα µε την
υπογραφή και τη σφραγίδα του «Αναδόχου».
Άρθρο 5ο
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 Όλες οι πληρωµές γίνονται σε ευρώ, µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 Κατά την εξόφληση, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στο Υπουργείο Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων: α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας.
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β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
γ) Αντίγραφο υποβολής Α.Π.∆., που θα περιλαµβάνει όλους τους
εργαζόµενους που απασχολούνται στο έργο.
Το αντίγραφο Α.Π.∆. θα προσκοµίζεται στο ΙΚΑ για έλεγχο και εν συνεχεία θα δίνεται φωτοτυπία
στο αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
 Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον ανάδοχο φόρος εισοδήµατος 8%.
 Οι κρατήσεις για τρίτους 3,172%, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιµολογίου του αναδόχου,
βαρύνουν τον ίδιο.
Κατά την πρώτη πληρωµή, θα διενεργηθεί εφάπαξ, η προβλεποµένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση
ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10% επί του
καθαρού συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Οι παραπάνω πληρωµές θα πραγµατοποιούνται, κάθε µήνα, µετά την υποβολή στη Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών :
•
•

του πρακτικού οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από τον «Ανάδοχο» του έργου.
Άρθρο 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης ο « Ανάδοχος » κατέθεσε την
αριθµ. ……………………………………………εγγυητική επιστολή της «………………………………………….. »
[ Κατάστηµα …………….. ( ……… ), ποσού …………………………………………. ευρώ # ………... € #.
Η παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , αξίας ίσης µε το 10 % της συνολικής
δαπάνης του έργου (χωρίς Φ. Π. Α.), επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του έργου του
«αναδόχου» και την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του από τις
αρµόδιες τριµελείς επιτροπές.
Άρθρο 7ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρµόδιες επιτροπές ελέγχου των εργασιών πληµµελής
εκτέλεση από τον «Ανάδοχο» των προβλεπόµενων από τη Σύµβαση εργασιών ή παράλειψη
εκτέλεσης συµβατικών εργασιών, ή µη απασχόλησης καθηµερινά του προβλεπόµενου ελάχιστου
προσωπικού, οι επιτροπές συντάσσουν πρωτόκολλο παράβασης παρουσία του «Αναδόχου» στον
οποίο παραδίδεται αντίγραφο µε υπογραφή.
Στο πρωτόκολλο αναγράφεται από την επιτροπή αναλυτικά η παράβαση και προτείνεται το ύψος
του προστίµου που θα επιβληθεί στον ανάδοχο βάσει των παρακάτω χρηµατικών ποινών :
1. Η ποινή σε περίπτωση που η εργασία που προβλέπεται από τη σύµβαση δεν εκτελεστεί για µια
ηµέρα, είναι πρόστιµο ποσού 0,5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας.
2. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόµενης ηµέρας, το ποσοστό του προστίµου ανέρχεται σε 1% επί
της συνολικής συµβατικής αξίας.
3. Σε περίπτωση που µια ηµέρα δεν εκτελεστεί µια συγκεκριµένη εργασία ή απουσιάσει ένα άτοµα
από τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση, επιβάλλεται πρόστιµο αξίας 60,00 € για την πρώτη φορά και
120,00 € για κάθε επόµενη φορά, εντός του ιδίου µήνα.
4. Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» υποπέσει για τρίτη φορά στον ίδιο µήνα σε παράβαση, η
Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλλει πρόστιµο, το οποίο θα αντιστοιχεί µε το ήµισυ της
συµβατικής αξίας ή να τον κηρύξει έκπτωτο.
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Άρθρο 8ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συµπεφωνηµένες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων.
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα Σύµβαση, εφαρµόζονται αυτοδικαίως οι όροι της
κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου ».
Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του «Αναδόχου» ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής
της Σύµβασης, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π. δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών
∆ηµοσίου».
Ελλείψει φιλικού διακανονισµού µεταξύ των συµβαλλοµένων, οποιαδήποτε διαφορά θα
διακανονισθεί σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και µε βάση τις διατάξεις του αστικού
κώδικα για το υπόψη αντικείµενο.
Αρµόδια για την επίλυση τυχόν αντιδικίας µεταξύ Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
και «Αναδόχου», ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.
Μετά τα παραπάνω συµφωνηθέντα και συνοµολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, η
οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε
τρία (3) όµοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου.
Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύµβασης, τα µεν δύο (2) κατατίθενται στη Γενική
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, το δε
άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της Σύµβασης και τους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασµό του.
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