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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2014

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, σε ευρώ, 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
Δικτύων, για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών
του ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (Διακ. 04/2013)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 37 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125/Α) «Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού
προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες
διατάξεις».
1.2 Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ43/Α), σχετικά με την «παρακράτηση φόρου
εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις».
1.3 Του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική
Διαχείριση 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. 3941/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει
σήμερα.
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1.4 Του π.δ. 293/999 (ΦΕΚ 263/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.5 Του άρθρου 7 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και άλλες
διατάξεις».
1.6 Της με αριθμ. οικ. 31.262/16-11-2006 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και
Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας (όπως συμπληρώθηκε με το με αριθμ. οικ. 31372/09-08-2010 έγγραφό της).
1.7 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
1.8 Του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει
(εφαρμοζομένου αναλογικά).
1.9 Tου ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις».
1.10 Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.11 του π.δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ».
1.12 Του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
1.13 Του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».
1.14 Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.15 Του άρθρου 26 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015».
1.16 Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το
άρθρο 1 του π.δ. 118/2013.
1.17 Του π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α).
2- Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1 οικ. 36755/4927/24-07-2013 (ΦΕΚ 1840/Β) του Υπουργού και του Υφυπουργού
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής…. ».
2.2 35130/739 / 9-8-2010 του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών
του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
2.3 2.3 Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) κ.υ.α του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
2.4 2/53751/ΔΠΓΚ/21-07-2013 του Υπουργού Οικονομικών, περί παροχής έγκρισης για
την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ
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2.9

#360.000,00 €#, για τα έτη 2014 και 2015, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπ.Υ.Με.Δι. στον ειδικό φορέα 39/110 και Κ.Α.Ε. 0875: «Αμοιβές για δαπάνες
καθαριότητας».
32166/7034/27-05-2014 ανάληψης υποχρέωσης και έγκρισης δαπάνης της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., συνολικού ποσού #54.900,00#.
Την από 14-09-2012 σύμβαση (όπως τροποποιήθηκε με την από 20-02-2013 όμοια)
μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της «Μ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό τριών (3) κτηρίων (Αναστάσεως 2 Παπάγου, Ανθίμου Γαζή 4 - Αθήνα, Οδός Αεροπορίας - Ελληνικό), στα οποία στεγάζονται
οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για το χρονικό
διάστημα από 09 Ιουνίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2013» (Διακήρυξη αριθμ.
1/2012).
οικ. 67127/614/19-12-13 του Δ/ντή Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του
Υπ.Υ.Με.Δι., με την οποία παρατάθηκε η παραπάνω σύμβαση για τρεις (3) μήνες, ήτοι για
το χρονικό διάστημα από 01-01-2014 έως 31-03-2014.
19806/1350/31-03-2014 του Δ/ντή Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του
Υπ.Υ.Με.Δι., με την οποία παρατάθηκε η εν λόγω σύμβαση για ένα (1) μήνα, ήτοι για το
μήνα Απρίλιο 2014.
25847/1804/30-04-2014 του Δ/ντή Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του
Υπ.Υ.Με.Δι., με την οποία παρατάθηκε η εν λόγω σύμβαση για ένα (1) μήνα, ήτοι για το
μήνα Μάιο 2014.

3- Το γεγονός ότι, ο τακτικός διαγωνισμός της διακήρυξης 4/2013, που διενεργήθηκε για το
καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, βρίσκεται στο στάδιο κατακύρωσης και δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί.
4- Την ανάγκη άμεσης επιλογής αναδόχου, για τη αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών καθαρισμού
των κτιριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς,
η υπ. αριθμ. 25847/1804/30-04-2014 απόφαση παράτασης λήγει την 31-05-2014.
5- Την από 23-05-2014 ανακοίνωση περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη
των τακτικών και αναπληρωματικών μελών προκειμένου για τη συγκρότηση επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισμού.
6- Το από 27-05-2014 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουμε, λόγω του κατεπείγοντος, τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, σε ευρώ,
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου να επιλεγεί ανάδοχος, 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 Δικτύων, για χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού (Διακ. 04/2013)».
2 – Η χρονική διάρκεια του έργου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης και λήγει αυτοδίκαια από την ημερομηνία της υπογραφής της σχετικής
Σύμβασης του τακτικού διαγωνισμού και εντεύθεν, χωρίς ουδεμία υποχρέωση της
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Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του αναδόχου που θα αναδειχθεί από τον πρόχειρο
διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της σχετικής σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί
κατ’ ανώτατο χρονικό όριο τους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.
3- Το παραπάνω έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που
επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης που αποτελεί
αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της.
4 - Ορίζουμε τριμελή επιτροπή, για τη διενέργεια του διαγωνισμού, ως εξής:
Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας
α) Σοφία Κασιμάτη, ως Πρόεδρος,
β) Σοφία Λέκκα, ως μέλος και
γ) Σοφοκλής Λαζαρίδης, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους Φωτεινή Ορφανού (αναπληρώτρια της
Προέδρου), Δημήτριο Γκυρτή και Λάμπρο Νικολέ.
Η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού έλαβε χώρα κατόπιν της
διενέργειας από την Υπηρεσία μας, δημόσιας κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στην Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 και στην
Εγκύκλιο
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011,
του
Υπουργού
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
Για τη διενέργεια της κληρώσεως και τα αποτελέσματά της, συνετάχθη σχετικό
πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναμης ισχύος
τμήμα της ως άνω απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου μέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύματος, 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.
5 – Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιμών, στη
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπ. Υ. Με. &
Δ., με τα αποτελέσματα της διενέργειας του διαγωνισμού, το συντομότερο
δυνατό.
Επισημαίνουμε ότι, στην αρμοδιότητα της επιτροπής είναι ο αποκλεισμός
εταιρειών, που δεν καλύπτουν το ελάχιστο εργατικό κόστος [όπως αυτό
προσδιορίζεται από τις συνολικές νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων, τις
αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές, την αναλογία που αντιστοιχεί στα δώρα
εορτών (Πάσχα, Χριστουγέννων), στην κανονική άδεια, στο επίδομα αδείας και στο
κόστος αντικατάστασης εργαζομένων λόγω κανονικής αδείας], το διοικητικό
κόστος παροχής των υπηρεσιών τους, τα αναλώσιμα, το εργολαβικό κέρδος και τις
κρατήσεις για τρίτους 3,1756%.
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Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά με το χαμηλότερο τίμημα, κατά την
απόλυτη κρίση της τριμελούς επιτροπής, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας απόφασης.
Αναλυτικότερα, για την αξιολόγηση των προσφορών και πέραν των ως άνω
αναφερομένων για το ελάχιστο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, λαμβάνονται
υπόψη και τα παρακάτω στοιχεία:
Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της παρούσας απόφασης.
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιμή, για όμοια ή παρεμφερή
εργασία.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα με το χαμηλότερο τίμημα, εκ
των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας απόφασης.
6 - Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Υ. Με. & Δι: www.yme.gov.gr και
και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
7 - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα (Ημεδαπά ή αλλοδαπά),
β) Συνεταιρισμοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συμπράξεις φυσικών και νομικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα μέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου.
8 - Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του π. δ. 118/2007
και τους όρους της παρούσας απόφασης.
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των προμηθειών και εργασιών
που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Οι τιμές θα αναγράφονται
ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς άλλο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9 - Οι τιμές στην προσφορά των εταιρειών, που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα
δίνονται, ως εξής :
α) τιμή συνολικού κόστους ( χωρίς Φ. Π. Α. ) για την παροχή όλων των ζητουμένων
εργασιών και
β) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω εργασίες. (Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α., αυτός θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία).
Η συνολική τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών.
Προσφορά που δε θα περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες προμήθειες και εργασίες, δε θα
λαμβάνεται υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις,
διαγραφές. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή
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πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε
αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη, ως επιβεβαίωση ότι αυτή έγινε πριν από την αποσφράγιση της
προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία,
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
10 - Οι προσφορές, σε χωριστό κεφάλαιο, θα αναφέρουν, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής
στοιχεία:
Τον αριθμό των εργαζομένων, στο εν λόγω έργο.
Τις ημέρες και ώρες εργασίας των εν λόγω εργαζομένων.
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 αυτών των εργαζομένων.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Το ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών των εταιρειών.
Το κόστος των αναλωσίμων υλικών των εταιρειών.
Το εργολαβικό κέρδος των εταιρειών.
Το ύψος των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
11 - Η επίβλεψη εκτέλεσης το έργου θα γίνει από την επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη
της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ορθή εκτέλεση του έργου. Η
επίβλεψη των εργασιών 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. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των
εργασιών του, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ο ανάδοχος
υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ελαττώματος ή παράλειψης των παραδοτέων
εργασιών.
12 - Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνεται σε μηνιαία βάση, μετά την οριστική,
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των μηνιαίων εργασιών από την αρμόδια τριμελή
επιτροπή και αφού ο ανάδοχος υποβάλει το τιμολόγιο και τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Οι κρατήσεις για τρίτους 3,1756 %, στο χωρίς Φ. Π. Α. ποσό του τιμολογίου του
αναδόχου, βαρύνουν τον ίδιο. Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί από τον ανάδοχο
ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994.
13 - Κατά την εξόφληση, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στο Υπ. Υ. Με. Δ.:
α) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
β) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
γ) Αντίγραφο υποβολής Α.Π.Δ.
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Το αντίγραφο Α.Π.Δ. θα προσκομίζεται στο Ι.Κ.Α. για έλεγχο και εν συνεχεία θα δίνονται
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Ο μισθός των απασχολουμένων στο έργο, τα επιδόματα αδείας, δώρα Πάσχα και
Χριστουγέννων, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των Επικουρικών Ταμείων και κάθε
άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν την έναρξη εκτέλεσης του έργου, να προσκομίσει στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, κατάσταση, η οποία θα
περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των εργαζομένων στο εν λόγω έργο, τη διεύθυνση
κατοικίας τους, τον αριθμό της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της άδειας διαμονής
τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί αλλοδαπούς οι οποίοι δεν
είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άδεια παραμονής κ.λ.π.), η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της καταγγελίας της Σύμβασης.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα στον ανάδοχο, η υποχρέωσή του, για την απαρέγκλιτη τήρηση
όλων των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας και της ασφάλειας και υγιεινής των
εργαζομένων. Σε περίπτωση που το Υπουργείο μας διαπιστώσει παράβαση των
παραπάνω κανόνων, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να επιβάλλει
στον ανάδοχο, όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο, κυρώσεις.
14 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ # 54.900,00 € # (συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.
23%) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους
2014, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Φορέας 39-110 και Κ. Α.
Ε. 0875 « Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας».
15 - Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού λαμβάνεται υπόψη και
η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά των υποψηφίων αναδόχων.
16 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
διαγωνισμού, αν αυτό κριθεί ασύμφορο.

ματαίωσης

του

αποτελέσματος

του

17 - Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας της αναδόχου ένωσης εταιριών ή αθέτησης
οποιουδήποτε όρου αυτής της απόφασης και της σχετικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι
προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (π.δ. 118/2007) κυρώσεις.
18 – Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 2
Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό
πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
προκήρυξη, απευθείας στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, τη Δευτέρα 2
Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ, στον 6ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αναστάσεως 2 - Παπάγου, γραφείο 605.
Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους, να αποστείλουν το
φάκελο της προσφοράς τους με απλό ταχυδρομείο ή Courier ή να τον καταθέσουν στο
Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου (Αναστάσεως 2 – Παπάγου, ισόγειο),
συνοδευόμενο από συστημένη επιστολή, η οποία, υποχρεωτικά, θα πρωτοκολλείται, με
παραλήπτη τη Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού. Επισημαίνουμε
ότι, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων, θα πρέπει οι παραπάνω προσφορές να
παραλαμβάνονται από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, το αργότερο μέχρι
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την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων που θα
αποσταλούν.
Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Το από 27-05-2014 Πρακτικό διενέργειας
δημόσιας κλήρωσης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Υπ.Υ.Με.Δι.
1 - Διεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
2 - Αναφερόμενους υπαλλήλους (6),
μέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπ.Υ.Με.Δι.
1 - Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
2 - Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3- Γεν. Δ/ντρια Διοικητικής Υποστήριξης
4- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχ/σης Υλικού
2. Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων
3. Α. Ζώτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 3/2014 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ –
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ
1.Καθαρισµός υπαίθριων χώρων:
Στους υπαίθριους χώρους περιλαµβάνονται πάρκινγκ, 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
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 Αναστάσεως

9

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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ
I.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆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. Γραφείων, τραπεζιών συµβουλίων, τραπεζιδίων
Ξεσκόνισµα, καθαρισµός µε απορρυπαντικά και στέγνωµα καθηµερινά.
∆. Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από ύφασµα )
Ξεσκόνισµα, σκούπισµα καθηµερινά.
Ε. Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από πλαστικό ) - Οργάνων Γυµναστηρίου
Ξεσκόνισµα καθηµερινά.
ΣΤ. Καθισµάτων ( ταπετσαρίας από πλαστικό ) - Οργάνων Γυµναστηρίου
Πλύσιµο µε απορρυπαντικό και στέγνωµα ανά πενθήµερο.
Ζ. 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
Α.

Ν.

Καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Περιβάλλον χώρος κτιρίου ( περίβολος )
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Υ

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.
Εξωτερικά φυλάκια
Καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Πλακίδια τοίχων Ε.Α.Κ
Πλύσιµο ανά δεκαπενθήµερο.
Μεταλλική αντηλιακή κατασκευή - Σκάλες κινδύνου
Καθαρισµός ανά τρίµηνο.
Αµφιθέατρο
Γενικός καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Υπόγειος χώρος στάθµευσης
Σκούπισµα ανά πενθήµερο ( κάθε Σάββατο )
Γενικός καθαρισµός - πλύσιµο µε ειδικό µηχάνηµα ανά µήνα.
Σκούπισµα ράµπας εισόδου έως τους ανελκυστήρες καθηµερινά.
Υπαίθριος χώρος στάθµευσης
Γενικός καθαρισµός ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο).
∆ιαχωριστικά Γραφείων

Φ

Υπαίθριος χώρος περιµετρικά του περιφραγµένου χώρου στάθµευσης

Ξ.
Ο.
Π.
Ρ.
Σ.

Τ.

Καθαρισµός µία φορά το χρόνο
Καθαρισµός µία φορά το δίµηνο

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

ΙΣΟΓΕΙΟ
1.
2.
3.
1.
4.

Α’
2.
Β’
3.
Γ’
4.
∆’
5.
6. Ε’

Είσοδος µε θυρωρείο
Θάλαµοι ανελκυστήρων
Κλιµακοστάσιο ( από ισόγειο έως δώµα )
Γραφεία
(∆/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής και Γεν. Πρωτόκολλο)
5. ∆ιάδροµος, κουζίνα
6. W.C
ΟΡΟΦΟΣ
1. Γραφεία
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
3. W.C
ΟΡΟΦΟΣ
1. Γραφεία
2. ∆ιάδροµος, κουζίνα
3. W.C
ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
3.
W.C
ΟΡΟΦΟΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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
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2. ΚΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ

1.

ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Γραφεία ( 80 m² )
2. Χώρος ελέγχου αυτοκινήτων (570 m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α, Κ, Λ, Μ

Α, Ξ
2.
3.
4.
5.

3. W.C (3 m²)
ΕΠΙΠΛΑ
( γραφεία, τραπέζια διάφορα )
ΕΠΙΠΛΑ
( καθίσµατα, πολυθρόνες κλπ )
ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ - ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Β
Γ
∆, Ε, ΣΤ
Ζ
Ι
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Τα τετραγωνικά µέτρα των χώρων προς καθαρισµό, εκάστου κτιρίου είναι τα
εξής:
2

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

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