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Παπάγου, 02 Οκτωβρίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ταχ. ∆/νση
Τ. Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Ε-mail

: Αναστάσεως 2
: 101 91 - Παπάγου
: Α. Σταµούλης
Γ. Τασιολάµπρος
: 213-130.8333
213-130.8815
: 213-130.8392
: a.stamoulis@yme.gov.gr
g.tasiolambros@yme.gov.gr

Αριθµ. Πρωτ.
Οικ. 58824/4637

Βαθµ. Προτ/τας
Επείγον

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµ. 3/2015
Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιαγωνισµός

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την
επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός του επί των οδών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου
2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017».

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015
και ώρα: 17:00΄

www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

320.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%)
Προϋπολογισµός -Χρηµατοδότηση:

Χρονική διάρκεια έργου:
Κριτήριο κατακύρωσης:

Ηµεροµηνία αποσφράγισης
προσφορών:
Ηµεροµηνία Ανάρτησης στη
∆ιαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Τακτικός Προϋπολογισµός Ειδικού Φορέα 39/110, ετών 2016 και
2017 και ΚΑΕ 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας»
Είκοσι τέσσερις (24) µήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης ή
επέκτασης
Η χαµηλότερη τιµή.
Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 27η Νοεµβρίου
2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.µ.
∆ευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «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.
1.2 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α) «Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις».
1.3 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
συναλλαγές» .
1.4 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
1.5 του π.δ. 60/ 2007 (ΦΕΚ 64/Α) «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», σε συνδυασµό µε το ν. 1455/2013.
1.6 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως ισχύει
συµπληρωµατικά στο π.δ. 60/2007 και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στο ν. 4155/2013.
1.7 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
1.8 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
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.9 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/Α) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις».
1.10 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…»,
όπως τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.11 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.12 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κτλ».
1.13 του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ/Α/226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
1.14 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.15 Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α ) « Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.16 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και
άλλες διατάξεις».
1.17 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.18 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
( ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.19 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
1.20 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων».
1.21 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ A 29/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
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1.22 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων……».
1.23 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς:
2.1 Π1/2489/22.08.1995 του Υπουργού Εµπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, ∆ιαδικασία Παραλαβής».
2.2 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) 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».
2.3 Οικ. 40898/5356/ 14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και
των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.4 Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων».
2.5 Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής “µε εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραµµατέα επί θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
όπως αυτά ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό Γραµµατέα Υποδοµών,
Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων,
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Προϊσταµένους Τµηµάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
2.6 Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού κ. Χρήστου Σπίρτζη «∆ιορισµός Γενικής
Γραµµατέως του πρώην Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων».
2.7 2/44417/22-07-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, που αφορά στην παροχή έγκρισης
για την ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού # 320.000,00 € #, για τα έτη 2016 και 2017, για την
εκτέλεση του
έργου καθαρισµού των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, στο ∆ήµο Παπάγου.
2.8 2/44417/22-07-2015 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, που αφορά στην ανάληψη
υποχρέωσης συνολικού ποσού # 320.000,00 € #, για τα έτη 2016 και 2017, για την εκτέλεση του έργου
καθαρισµού των κτηριακών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, στο
∆ήµο Παπάγου.
3. Την υπ’ αριθµ. 30440/08-05-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
– Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά µε τις συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες SECURITY και
Συνεργεία Καθαριότητας και την υπ’ αρ. 31262/16-11-2006 συµπλήρωση αυτής.
4. Το γεγονός ότι, στις 31-12-2015, λήγει η σύµβαση του Υπουργείου µας µε την εταιρεία «FMS
FACILITY MANAGEMENT SERVICES Α.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 01-01-2016 έως και 3112-2017.
5. Το υπ’ αριθµ. οικ. 55304/4346/14-09-2015 πρωτογενές αίτηµα για την παροχή υπηρεσιών
καθαρισµού του κτηρίου επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου, στο οποίο στεγάζονται
υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για χρονικό διάστηµα είκοσι τεσσάρων
(24) µηνών, προϋπολογισµένης δαπάνης 320.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
6. Τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Προκηρύσσουµε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή εξειδικευµένου Αναδόχου, που θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου:
«Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο
στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό
διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017».
2. Το αντικείµενο του έργου της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτό εκτενέστερα περιγράφεται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της παρούσας, αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού
του κτηρίου όπου στεγάζονται Υπηρεσίες του τοµέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. επί
των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου.
3. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες, χωρίς δυνατότητα
παράτασης ή επέκτασης.
4. Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων
ευρώ #320.000,00 €# (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον προϋπολογισµό
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., για τη χρήση 2016 και 2017, στο φορέα 39/110, στον ΚΑΕ: 0875 «Αµοιβές για δαπάνες
καθαριότητας» ως εξής: α) για το έτος 2016 ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ #160.000,00 €# και β) για
το έτος 2017 ποσό εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ #160.000,00 €#.
5. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της
προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π12390/2013.
6. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 23η Νοεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 17.00΄. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4155/13 και του άρθρου 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την παραπάνω καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
7. Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν
ογδόντα (180) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής προσφορών.
8. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
9. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
α. Φυσικά πρόσωπα: Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί
β. Νοµικά πρόσωπα: Ηµεδαπά και αλλοδαπά
γ. Συνεταιρισµοί
δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
ε. Κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
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κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύµβασης.
10. ∆ιευκρινίσεις/συµπληρωµατικές πληροφορίες για το περιεχόµενο των Τευχών της παρούσας
διακήρυξης υποβάλλονται µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών πριν την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 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 περ. 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 οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές παρέχονται το
αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν
ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της εν λόγω ένστασης,
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Τα παραπάνω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού,
από τους εγγεγραµµένους υποψήφιους αναδόχους, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται
εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
11. Η επίβλεψη εκτέλεσης του έργου θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του έργου (Ε.Π.Π.Ε.), η οποία θα οριστεί στην κατακυρωτική απόφαση.
12. Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα πραγµατοποιείται σε µηνιαία βάση, µετά την
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο
Ανάδοχος υποβάλει τα προβλεπόµενα παραστατικά και δικαιολογητικά που ορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
13. Κατά τις πληρωµές παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος 8%, σύµφωνα µε
το άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
14. Επίσης, σε κάθε πληρωµή θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας
της πληρωµής εκτός Φ.Π.Α., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ επ’ αυτού), υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, βάσει του άρθρου 4 παρ.
3 του ν. 4013/2011.
15. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στις ιστοσελίδες
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
Επίσης, η περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί:
Στην Επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Στο “Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων” της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
Στις ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες:
1. «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
2. «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»
3. «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
Τα έξοδα δηµοσίευσης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση
και στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Αναθέτουσας αρχής, Φορέας 39/110 και
Κ.Α.Ε. 0841 «∆ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά».
16. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ/2815/254/15-01-2015 απόφαση, όπως τροποιηθηκε µε τις υπ’αριθµ.
4501/428/21-05-2015, 33928/2905/14-07-2015 και 51345/4055/21-08-2015 όµοιες και ισχύει, έχουν
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οριστεί η Ι) Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού (Ε.Α.Α) και ΙΙ) Επιτροπή
Εξέτασης και κρίσης των διοικητικών Ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών.
Τα µέλη της επιτροπής Ε.Α.Α. πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να είναι πιστοποιηµένοι
χρήστες του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Ι) Τριµελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (Ε.Α.Α.)
Τακτικά µέλη:
α) Αικατερίνη-Μαρία Κεχαγιά, ως πρόεδρος,
β) Μαρία Πλατή, ως µέλος,
γ) Αντώνιος Αγγελόπουλος, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους: ∆ήµητρα Κεχαγιά (αναπληρώτρια της προέδρου), Μαρία Κοντογόνη και Μαρία
Μυσίρη.
ΙΙ) Τριµελής Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης Ενστάσεων και των προδικαστικών προσφυγών
Τακτικά µέλη:
α) Ιωάννης Αλεξάκης, ως πρόεδρος,
β) Ηλίας Γιαννακόπουλος, ως µέλος,
γ) Νικόλαος Νίκου, ως µέλος,
µε αναπληρωτές τους: Ελένη Παπανικολάου (αναπληρώτρια του προέδρου), Σωκράτης Ιωαννίδης και
Χριστιάνα Πασχάλη.
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 ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο έλεγχος, η αξιολόγηση του περιεχοµένου τους και η σύνταξη και υποβολή του
σχετικού πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Το έργο ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο µέσα σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο
έλεγχος, η αξιολόγηση του περιεχοµένου τους και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού πρακτικού, σε τρία
(3) πρωτότυπα αντίτυπα, στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Το πρακτικό θα περιλαµβάνει συγκριτικό πίνακα και την πρόταση της Ε.Α.Α. για το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος και η σύνταξη και υποβολή του σχετικού
πρακτικού, σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης
Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται από την επιτροπή, το αργότερο µέσα σε δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών σε
έντυπη µορφή.
Η Ε.Α.Α. υποβάλλει τα πρακτικά και όλα τα στοιχεία των φακέλων του διαγωνισµού στη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του Υπ.Υ.Με.∆ι, η οποία εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις. Η
επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται µε
απόφαση της Γενικής Γραµµατέως επί θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπουργείου
Οικονοµίας, Υποδµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού.
ΙΙ) Επιτροπή Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση και κρίση των διοικητικών ενστάσεων και των προδικαστικών
προσφυγών που τυχόν θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού έως
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και την κατακυρωτική απόφαση, καθώς και η υποβολή σχετικού πρακτικού στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών,
Υποδοµών και ∆ιαχείρησης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που
περιλαµβάνονται στα παρακάτω κεφάλαια της διακήρυξης, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί
αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσης απόφασης:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:
- Η σχετική διακήρυξη

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
α) Μέλη των επιτροπών αξιολόγησης του
διαγωνισµού και εξέτασης και κρίσης των
ενστάσεων (12)
β) ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης και
Λειτουργίας Εφαρµογών
(Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α) ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.:
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων κας Θ. Πέρκα
3- Γενική ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικής Υποστήριξης
4- Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστηµίου 44 , 106 79 - Αθήνα
Γ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 3 , 185 31- Πειραιάς
∆) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α)
Ακαδηµίας 7, 106 71, Αθήνα
Ε) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π)
Πλατεία Ρούσβελτ 1, 185 31, Πειραιάς

Θ. ΠΕΡΚΑ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
απο Ασπασία Ζώτου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1- Χρονολογικό αρχείο
2- Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
3- κ. Ανδρέα Σταµούλη
4- κ. Ασπασία Ζώτου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση του Έργου:

«Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο
στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό
διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το θεσµικό πλαίσιο αναφοράς του έργου ισχύει όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. οικ. 58824/4637/0210-2015 απόφαση διενέργειας του διαγωνισµού της Γενικής Γραµµατέως επί θεµάτων Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ
2.1 Στοιχεία ∆ιαγωνισµού – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής και Επικοινωνίας
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ευτέρα, 23-11-2015 και ώρα 17.00΄

Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
«Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε –
Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το
χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31
∆εκεµβρίου 2017»
• Καθαριότητα όλων των γραφείων από τις 15:30΄ έως
18:30΄ µε καθηµερινή απασχόληση δέκα (10)
καθαριστών/στριών.
• Πλήρης καθηµερινή απασχόληση από 6:30΄ έως 14:30΄
πέντε (5) καθαριστριών προκειµένου να παρέχουν
υπηρεσίες ως εξής:
• ∆ύο (2) άτοµα στο κτήριο των Γραφείων της οδού
Αναστάσεως.
• ∆ύο (2) άτοµα για τα Γραφεία του ισογείου της Πολιτικής
Ηγεσίας.
• Ένα (1) άτοµο για τα Γραφεία του πρώτου ορόφου της
Πολιτικής Ηγεσίας.

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παροχή Υπηρεσιών

CPV

90911200-8

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ -ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ. 260.162,60 €
- ΜΕ Φ.ΠΑ. 320.000,00 €
Τακτικός Προϋπολογισµός Ειδικού Φορέα 39/110,
ετών 2016 και 2017
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Κ.Α.Ε. 0875: «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας»
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για το σύνολο του έργου, επί ποινή αποκλεισµού
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εικοσι τέσσερις (24) µήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης ή
επέκτασης

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

0,10% υπέρ της ΕΑΑ∆Σ πλέον του νοµίµου τέλους
χαρτοσήµου 3% και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α.
2%

ΦΟΡΟΣ άρθρο 64 ν. 4172/2013:

8%

Ηµεροµηνία ανάρτησης στη δικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:

∆ευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015

Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση
στην εφηµερίδα της Ε.Ε.:
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης:
- στο «ΤΕΥΧΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- στον Ελληνικό Τύπο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2015

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2015
∆ιεύθυνση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου, Τ.Κ. 101
91
Πληροφορίες: Τµήµα ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων
Τηλέφωνο:
213-130.8333 & 213-130.8815
Fax:
213-130.8392
E-mail: a.stamoulis@yme.gov.gr &
g.tasiolambros@yme.gov.gr

2.2 Ορισµοί – Συντοµογραφίες
1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Γενική Γραµµατεία Υπ.Υ.Με.∆ι.
2. Ε.Π.Π.Ε.: Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
3. Τεύχη του διαγωνισµού: Τα τεύχη που αναρτώνται από την Αναθέτουσα αρχή και περιέχουν τους
όρους της διακήρυξης, την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες
διενεργείται ο διαγωνισµός.
4. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής: Τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο κάθε προσφέρων, προκειµένου
να µην αποκλεισθεί κατά το στάδιο του ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών της προσφοράς του.
5. Προσωρινός Ανάδοχος: Ο διαγωνιζόµενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον
κατάλληλη και εκκρεµεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
6. Ανάδοχος: Ο επιλεγείς του διαγωνισµού που θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση για την παροχή των
υπηρεσιών.
7. Συµβατικά τεύχη: το τεύχος της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου και όλα
τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν: α) τη Σύµβαση, β) τη διακήρυξη
µε τους όρους της και γ) την τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
8. E.A.A.: Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
9. Κριτήριο Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή, εφόσον η
προσφορά καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
10. Ενστάσεις - Προσφυγές
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης σύµβασης για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 «∆ιοικητικές προσφυγές) του
π.δ.118/2007 και του ν. 3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…»,
όπως τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Α).
11. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία των Εγγράφων ∆ιαγωνισµού.
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ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3.1 Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ): www.promitheus.gov.gr και στους
δικτυακούς τόπους της αναθέτουσας αρχής www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.
3.2 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
3.3 Οι οικονοµικοί φορείς αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από το σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας Φ.Π.Α. (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες
συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007 και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος
µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή
του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια Υπηρεσία.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ιευκρινίσεις/συµπληρωµατικές πληροφορίες για το περιεχόµενο των Τευχών του παρόντος
διαγωνισµού υποβάλλονται µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών πριν την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι τις 03 Νοεµβρίου 2015.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 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.2α 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 οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες,
αυτές παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν
εξετάζονται.
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Τα παραπάνω αιτήµατα υποβάλλονται από εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς, (δηλαδή
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί, ήτοι όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Απαραίτητα, το ηλεκτρονικό
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Οι απαντήσεις στα
ερωτήµατα θα πραγµατοποιούνται µέσω του συστήµατος και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η συµµετοχή στη διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά αµάχητο τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος
αλλά και κάθε µέλος του – σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης –
έχει λάβει πλήρη γνώση: α) της παρούσας διακήρυξης και των παραρτηµάτων που τη συνοδεύουν,
β) της εφαρµοστέας νοµοθεσίας, η οποία αναγράφεται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου I, της
παρούσας διακήρυξης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνιστά, επίσης, αµάχητο τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νοµιµότητα των όρων όλων των τευχών.

Σελίδα 14 από 64

ΑΔΑ: ΩΜΟΠ465ΦΘΘ-Σ44
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή εξειδικευµένου Αναδόχου, που θα αναλάβει τον
καθαρισµό του κτηρίου όπου στεγάζονται Yπηρεσίες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι, επί των οδών Αναστάσεως
2 και Τσιγάντε - Παπάγου.
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
3.1 Όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµός για τον καθαρισµό του κτιρίου,
όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνει τον Ανάδοχο.
3.2 Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισµό όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον ανάδοχο
εκτός των:
α) Χαρτί υγείας
β) Χειροπετσέτες και
γ) Κρεµοσάπουνο χεριών
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Χρόνος απασχόλησης:
• Καθαριότητα όλων των γραφείων από τις 15:30 µ.µ. έως 18:30 µε καθηµερινή απασχόληση
δέκα (10) καθαριστών/στριών.
• Πλήρης καθηµερινή απασχόληση από 6:30 π.µ. έως 14:30 πέντε (5) καθαριστριών προκειµένου
να παρέχουν υπηρεσίες ως εξής:
• δύο (2) άτοµα στο κτήριο των Γραφείων της οδού Αναστάσεως,
• δύο (2) άτοµα για τα Γραφεία του ισογείου της Πολιτικής Ηγεσία και
• ένα (1) για τα Γραφεία του πρώτου ορόφου της Πολιτικής Ηγεσίας.
Οι χρόνοι απασχόλησης αναφέρονται σε απασχόληση κατά τις εργάσιµες ηµέρες. 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.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ
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. 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
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
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Καθαρισµός µία φορά το δίµηνο

ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 - ΠΑΠΑΓΟΥ (17.771 m2 )
(Το 6 όροφο κτίριο γραφείων και το γυµναστήριο εκτός των γραφείων των Γενικών
∆ιευθυντών)
ΙΙ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ κλπ
ΙΣΟΓΕΙΟ
1. Είσοδος µε θυρωρείο
2. Θάλαµοι ανελκυστήρων
3. Κλιµακοστάσιο ( από ισόγειο έως δώµα )
4. Γραφεία: α) ∆/νση Σχεδιασµού και Υποστήριξης ∆οµών
Πληροφορικής, ∆ικτύων και Χρηστών
β) ∆/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης και Λειτουργίας Εφαρµογών
γ) 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α,Κ,Λ,Μ
Η,Θ
Α
A
Α
B
Α,Κ,Λ,Μ
Α
Β
Α,Κ,Λ,Μ
Α
Β
Α,Κ,Λ,Μ
Α
Β
Α,Κ,Λ,Μ
Α
Β
Α,Κ,Λ,Μ
Α
Β
Α,Κ,Λ,Μ
Α
Β
Γ
∆, Ε, ΣΤ
Ζ

Ι
Υ
Ν,Ξ
Α,Β
Π
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16. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
17. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
18. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
19.
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ρ
Σ
Τ
Φ
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Τα τετραγωνικά µέτρα των χώρων προς καθαρισµό, είναι τα εξής:
ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 2, ΠΑΠΑΓΟΥ (17.771,00 m2)
1. ΙΣΟΓΕΙΟ
1.
Είσοδος µε θυρωρείο
243,00 m2
2.
Θάλαµοι ανελκυστήρων
11,75 m2
3.
Κλιµακοστάσιο (από ισόγειο έως δώµα)
185,15 m2
4.
Γραφεία
802,80 m2
5.
∆ιάδροµος, κουζίνα
145,00 m2
6.
W.C.
36,00 m2
2. Α’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
873,00 m2
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
324,80 m2
3.
W.C.
27,00 m2
3. Β’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
712,65 m2
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
143,05 m2
3.
W.C.
27,00 m2
4. Γ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
791,24 m2
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
131,50 m2
3.
W.C.
27,00 m2
5. ∆’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
888,20 m2
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
88,30 m2
3.
W.C.
27,00 m2
6. Ε’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
480,65 m2
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
33,75 m2
3.
W.C.
27,00 m2
7. ΣΤ’ ΟΡΟΦΟΣ
1.
Γραφεία
433,70 m2
2.
∆ιάδροµος, κουζίνα
73,40 m2
3.
W.C.
27,00 m2
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΥΛΑΚΙΑ: 2.790,00 m2
14. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ: 77,76 m2
15. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΗΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΚΑΛΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: 421,00 m2
16. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ: 435,00 m2
17. ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 2.897,00 m2
18. ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 4.834,00 m2
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ:
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ:
ΧΩΡΟΙ PARKING:

6.829,00 m2
8.045,00 m2
2.897,00 m2

Οι χώροι του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, που θα
καθαρίζονται από τον Ανάδοχο, δεν έχουν µοκέτες.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να ελέγχει στο Γενικό Χηµείο του Κράτους την ποιότητα των
υλικών και ο Ανάδοχος (ή οι Ανάδοχοι) πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να
αντικαθιστά (-ούν) τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν φθορές.
2. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο (ή Αναδόχους) 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 της 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 το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 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 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. από
το προσωπικό που θα απασχολείται στον καθαρισµό.
6. Ο Ανάδοχος (ή Ανάδοχοι) και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την
καθαριότητα υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές της αρµόδιας Επιτροπής του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 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 το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
8. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και µόνο για τον καθαρισµό των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. και σε καµία περίπτωση σε εργασίες που δε θα αφορούν
το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 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.) του
κτιρίου, 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 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 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.
ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
10.1 Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου προϋπολογίζεται στο ποσό των
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ #320.000,00 €# (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και
δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του παραπάνω ποσού. Η δαπάνη του έργου βαρύνει τον
προϋπολογισµό του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., για τις χρήσεις 2016 και 2017, στο φορέα 39/110 και Κ.Α.Ε.
0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας».
Όλα τα µέσα που θα απαιτηθούν και θα χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου,
βαρύνουν τον ίδιο τον Ανάδοχο και ουδεµία επιπλέον επιβάρυνση θα αναλάβει η Αναθέτουσα
αρχή.
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10.2 Στο πλαίσιο της αµοιβής περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας αρχής, έστω και εξ’ επιγενόµενης
αιτίας και ενδεικτικά:
(α) Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.
(β) Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί, όπως και οι
απαιτούµενες µετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του έργου.
(γ) Κάθε δαπάνη που αφορά σε οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, της
ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών.
10.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νοµικών
προσώπων ή άλλων οργανισµών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόµο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
10.4 ∆εν καλύπτονται από τη σύµβαση και τιµολογούνται ξεχωριστά βλάβες πού δεν οφείλονται
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, αλλά σε εξωτερικές αιτίες. Σαν εξωτερικές αιτίες ορίζονται:
πυρκαγιά, θεοµηνία, πτώση υδάτων, πτώση αντικειµένων, βίαιος χειρισµός, δολιοφθορά,
επέµβαση ξένων προσώπων κ.τ.λ.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Ε.Π.Π.Ε., θα συσταθεί µε απόφαση της Γενικής
Γραµµατέως επί θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων.
Η παραλαβή των υπηρεσιών καθαρισµού θα γίνεται σε µηνιαία βάση και εντός δέκα (10) εργάσιµων
ηµερών µετά το πέρας κάθε µήνα από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί µετά από
διαδικασία κληρώσεως και η οποία υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία το πρωτόκολλο
παρακολούθησης και οριστικής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών από τη σύνταξή του.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία των υπηρεσιών καθαρισµού και θα βεβαιώνει κάθε µήνα την
καλή εκτέλεσή τους, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά
ΑΡΘΡΟ 12: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
12.1 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εικοσι τέσσερις (24) µήνες από την
ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
12.2 Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση αζηµίως, ακόµα και πριν την εξάντληση
του συµφωνηθέντος ποσού αµοιβής, αν εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παροχή του εν
λόγω έργου από τον Ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή µοναδική υποχρέωση της Αναθέτουσας αρχής προς
τον Ανάδοχο είναι η εξόφληση των υπηρεσιών που θα έχουν παραληφθεί ή θα παραληφθούν και θα
αντιστοιχούν σε εντολές εκτέλεσης εργασιών µέχρι και την ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 13: ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης δεν επιτρέπεται παράταση ή επέκταση αυτής.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
14.1 Σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης της Σύµβασης και ιδίως σε περίπτωση που τα παραδοτέα
υπολείπονται του αντικειµένου του έργου, όπως περιγράφονται στην παρούσα, η Αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της αµοιβής, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του
άρθρου: «Λύση - Καταγγελία Σύµβασης» της παρούσας και του δικαιώµατος για αποκατάσταση κάθε
τυχόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας.
14.2 ∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει. Ο Ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της προσφοράς του για
οποιοδήποτε λόγο και για την ακρίβεια των υπολογισµών, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την
οικονοµική του προσφορά.
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ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
15.1 Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα πραγµατοποιείται σε µηνιαία βάση µετά την
οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού από την αρµόδια τριµελή επιτροπή και αφού ο
Ανάδοχος υποβάλει τα προβλεπόµενα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
15.2 Κατά τις πληρωµές παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 64 του ν. 4172/2013.
Επίσης, σε κάθε πληρωµή επιβάλλεται στον Ανάδοχο κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας της πληρωµής
εκτός Φ.Π.Α., η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού),
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.
4013/2011.
15.3 Η δαπάνη του έργου βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. για τη χρήση 2016 και 2017 στο
φορέα 39/110 και στον ΚΑΕ στον Κ.Α.Ε. 0875 «Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας» ποσό ύψους #
320.000,00 € #.
15.4 Τα τιµολόγια θα εκδίδονται στο όνοµα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Α.Φ.Μ.
090310533 και ∆.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και η εξόφλησή τους θα γίνεται σε ευρώ, στην Ελλάδα.
15.5 Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωµής προταθεί από τους προσφέροντες δεν θα γίνει δεκτός και η
προσφορά θα απορρίπτεται.
15.6 Η αµοιβή του προσωπικού του Αναδόχου καθορίζεται και καταβάλλεται αποκλειστικά και µόνο από
τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 16: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
16.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση.
16.2 Στη σύµβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν:
α) Οι όροι που αναφέρονται στη διακήρυξη αυτή και τα παραρτήµατά της.
β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά, πλέον των ζητουµένων και έχει γίνει αποδεκτό από την
Αναθέτουσα αρχή.
16.3 Σε όσα σηµεία η τεχνική προσφορά του Αναδόχου υπερέχει των όρων της προκήρυξης, είναι
δεσµευτικά γι’ αυτόν και προς όφελος της Αναθέτουσας αρχής.
16.4 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, πλην καταδήλων σφαλµάτων και παραδροµών.
16.5 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο (2) συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης
µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου, όπως
προδιαγράφηκε.
16.6 Ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών είναι υποχρεωµένος, µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την επίδοση ειδοποίησης της Αναθέτουσας αρχής, να προσέλθει για να υπογράψει τη
σύµβαση του έργου.
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µε την
υπογραφή της Σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών, αρνείται να καταθέσει
κατά την υπογραφή της σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται
έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 17: ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1 Η Σύµβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, σε περίπτωση που
σε βάρος του Αναδόχου εκδοθεί οριστική απόφαση µε την οποία κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται υπό
αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση καθώς και σε περίπτωση που λυθεί, εφόσον πρόκειται για νοµικό
πρόσωπο ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του, εφόσον τέτοια απαιτείται, ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
17.2 Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση απροθέσµως και αζηµίως για σπουδαίο
λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά στον Ανάδοχο, στην Αναθέτουσα αρχή ή και σε κάθε σχετική
περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας
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της σύµβασης µέχρι το πέρας της συµβατικά καθορισθείσας διάρκειάς της. Σπουδαίος λόγος που αφορά
στον Ανάδοχο συντρέχει ιδίως σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης των συµβατικών υποχρεώσεών του
και πληµµελούς εκπλήρωσης αυτών.
17.3 Η Αναθέτουσα αρχή, διαπιστώνοντας υπαίτια παραβίαση των συµβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου ή πληµµελή εκπλήρωση της παροχής του, δύναται να τάξει στον Ανάδοχο εύλογη προθεσµία
άρσης της υποδειχθείσας παράβασης και συµµόρφωσης προς το περιεχόµενο της σύµβασης,
δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι µε την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας καταγγέλλει τη σύµβαση.
Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας αρχής, η καταγγελία
αναπτύσσει ενέργεια από τη λήξη της ταχθείσας προθεσµίας. Η παράγραφος αυτή δεν περιορίζει το
δικαίωµα της Αναθέτουσας αρχής να καταγγείλει απροθέσµως και αζηµίως την παρούσα, σύµφωνα µε την
παράγραφο 17.2 του άρθρου αυτού, ούτε εισάγει όρο του κύρους της καταγγελίας, η οποία είναι δυνατή
και πριν την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας.
17.4 Με την επιφύλαξη της περίπτωσης της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τα
αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της
Αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο
αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο µέσο.
17.5 Με την, για οποιονδήποτε λόγο, λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, σε
χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει
εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα
(µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
17.6 Το συντοµότερο δυνατό, µετά τη λύση της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου, η Αναθέτουσα αρχή βεβαιώνει την αξία των ήδη παρασχεθεισών κατά τον χρόνο αυτό
υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου, κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.
17.7 Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύµφωνα µε τη σύµβαση, προς τον Ανάδοχο,
αναστέλλεται µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ των συµβαλλοµένων υποχρεώσεων.
17.8 Η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία που υπέστη από την αντισυµβατική συµπεριφορά του. ∆ικαιούται δε να συµψηφίσει
µονοµερώς τις εν λόγω αξιώσεις της µε τυχόν αξιώσεις του Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης και της
αξίωσής τους για την αµοιβή του.
ΑΡΘΡΟ 18: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1 Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί, υπέρ αυτής, το δικαίωµα να αναστείλει µονοµερώς την εφαρµογή
µέρους ή ολόκληρης της σύµβασης, µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής
και η πιθανολογούµενη διάρκειά της.
18.2 Από την ηµεροµηνία της γνωστοποίησης αναστέλλονται οι συµβατικές υποχρεώσεις του
Ανάδοχου, οφείλει όµως να λάβει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την προστασία των συµφερόντων της
Αναθέτουσας αρχής και την οµαλή εκτέλεση της σύµβασης µετά την άρση των λόγων που επέβαλλαν την
αναστολή.
18.3 Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την αναστολή, η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να
ειδοποιήσει αµελλητί εγγράφως τον Ανάδοχο. Η σύµβαση ενεργοποιείται αυτοδικαίως µετά την κατά το
προηγούµενο εδάφιο ειδοποίηση.
ΑΡΘΡΟ 19: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
19.1 Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητά του.
19.2 Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα
µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης, που αφορά στο συγκεκριµένο έργο.
19.3 Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του π.δ.
118/2007.
ΑΡΘΡΟ 20: ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΦΙΛΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
20.1 Η διακήρυξη και η σύµβαση που θα υπογραφεί µετά από την κατακύρωση του διαγωνισµού µε βάση
τη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συµφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
Σελίδα 23 από 64

ΑΔΑ: ΩΜΟΠ465ΦΘΘ-Σ44
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015

20.2 Η Αναθέτουσα αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύµβασης, σύµφωνα µε
τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
20.3 Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια
Αθηνών, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο είναι σε κάθε περίπτωση, το
Ελληνικό ∆ίκαιο.
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, µέρους ή του συνόλου των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα
αρχή, πλην της απαίτησης για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος που δύναται να εκχωρηθεί σε
νοµίµως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/1997 και
πάντοτε κατόπιν της έγγραφης σύµφωνης γνώµης της Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 22: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση του έργου εν όλω ή εν µέρει από άλλο
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στην
καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 23: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει
στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο σε αυτή τµήµα του έργου. Οι υπεργολάβοι δεν
αποκτούν οποιαδήποτε συµβατική σχέση µε την Αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις,
παραλείψεις και αµέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς
και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αµέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο
Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του µε
αυτόν ή να χρησιµοποιήσει και άλλον υπεργολάβο. Προκειµένου να συνάψει νέα υπεργολαβία, ο
Ανάδοχος απαιτείται να έχει τη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας αρχής. Τα τµήµατα τα οποία καλύπτει η
υπεργολαβία καθώς και η ταυτότητα του υπεργολάβου κοινοποιούνται στην Αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε
περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
24.1 Χωρίς την προηγούµενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας αρχής, ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να
αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία που του δόθηκε ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση
της σύµβασης ή να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση εξ
αφορµής της σύµβασης. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό, οι συνεργάτες και κάθε είδους
προστιθέµενοι ή βοηθοί εκπλήρωσης, οι οποίοι εµπλέκονται µε την εκτέλεση των ανατεθειµένων
υπηρεσιών, να τηρούν την ως άνω υποχρέωση, κατά τα ειδικότερα στην παράγραφο 24.3, οριζόµενα.
24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το έργο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή άδεια της Αναθέτουσας αρχής, εξαιρουµένης της αναφοράς της υλοποίησης του
αντικειµένου της Σύµβασης στην εµπειρία του, ή να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος δεν εκπροσωπεί την Αναθέτουσα αρχή
µε κανένα τρόπο και έναντι κανενός. Η σύµβαση µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας αρχής δεν
έχει, σε καµία περίπτωση, χαρακτήρα εξουσιοδότησης ή πληρεξουσιότητας.
24.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη κάθε πρόσφορου µέσου, ώστε κάθε απασχολούµενος ή καθ'
οιονδήποτε τρόπο αναµειγνυόµενος άµεσα ή έµµεσα µε το αντικείµενο της σύµβασης καθώς και κάθε
προστιθέµενος ή βοηθός εκπλήρωσης να λαµβάνει γνώση και να τηρεί την υποχρέωση πίστης και
εχεµύθειας προς την Αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισµού, ιδιαίτερα δε
και ενδεικτικά:
α. Να απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέµιτου ανταγωνισµού και να µη διοχετεύει
ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του
σχετικά µε τη σύµβαση.
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β. Να µην γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδοµένα που είναι δυνατόν να
γνωρίζει ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ αιτίας ή αφορµής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας την
απαραίτητη εχεµύθεια και το απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδοµένο.
24.4 Σε περίπτωση παράβασης των εκ του άρθρου αυτού υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται
να απαιτήσει εις ολόκληρον από τον Ανάδοχο και κάθε υπαίτιο τρίτο την αποκατάσταση κάθε βλάβης ή
ζηµίας, την παύση κοινοποίησης των πληροφοριών και την παράλειψη της αντισυµβατικής συµπεριφοράς
στο µέλλον, επιφυλασσοµένων των διατάξεων της σύµβασης.
24.5 Η παραβίαση του όρου της εχεµύθειας παρέχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα στην Αναθέτουσα
αρχή να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να επιβάλει τις νόµιµες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 25: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλα τα έγγραφα ή άλλο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται, καταρτίζεται και παραδίδεται από τον
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύµβασης είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας αρχής, η οποία έχει το δικαίωµα να το επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Ο Ανάδοχος, µόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα
αρχή. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα αρχή χωρίς την
καταβολή πρόσθετης αµοιβής, πέραν της προβλεπόµενης στη σχετική σύµβαση. Η Αναθέτουσα αρχή θα
έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων
του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιµοποιήσει για σκοπούς άλλους εκτός της σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 26: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
26.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη απαλλάσσονται των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η
αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
26.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιεί αµελλητί στην Αναθέτουσα αρχή
τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά που συγκροτούν την ανωτέρα βία εντός αποσβεστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία της Αναθέτουσας αρχής από την παραβίαση της
υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου.
ΑΡΘΡΟ 27: ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
27.1 Σε περίπτωση πτώχευσης ενός εκ των µελών του Αναδόχου, οι λοιποί αναλαµβάνουν έναντι της
Αναθέτουσας αρχής, όλες τις ευθύνες εκτέλεσης του έργου, ως αυτοί µόνο να είχαν συµβληθεί µε την
Αναθέτουσα αρχή, των σχέσεων αυτών µετά του πτωχεύσαντος ως και των δανειστών αυτού
ρυθµιζόµενων από τις σχετικές περί πτωχεύσεως διατάξεις.
27.2 Σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των µελών του Αναδόχου που ανέλαβε την εκπόνηση του έργου,
συνεχίζεται υπό των λοιπών µετεχόντων στην ένωση, κοινοπραξία ή σύµπραξη, εις ολόκληρον
ευθυνοµένων, η εκπόνηση του αρξαµένου σταδίου του έργου, έστω και αν κατά τη συστατική πράξη αυτής
προβλεπόταν διάλυση της οµάδας λόγω θανάτου ενός των µελών. Η Αναθέτουσα αρχή µπορεί πάντοτε,
στην περίπτωση αυτή και για την άρτια εκπόνηση του έργου, να ζητήσει τη σύµπραξη µε άλλη οµάδα ή να
κηρύξει διαλυµένη τη σύµβαση ή και να δεχθεί τη συνέχιση της εκπόνησης του έργου και για τα επόµενα
στάδια αυτής, εάν πεισθεί ότι υφίστανται οι δυνατότητες εκπόνησής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΤΕΧΝΙΚΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 28: ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
28.1 Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση τη διαδικασία ηλεκτρονικών διαγωνισµών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας.
28.2 Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό, είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε
όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη.
28.3 Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού,
είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή/και
αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 29: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
29.1 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος,
ύστερα από κανονική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής
της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π12390/2013.
29.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ από τη ∆ευτέρα, 16 Νοεµβρίου 2015 µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, ήτοι την 23η Νοεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17.00΄, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο v. 4155/2013 και στο άρθρο
11 της Υ.Α. Π1/2390/2013.
29.3 Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
29.4 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του αρθρ. 6 του ν. 4155/2013 και το αρθρ. 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων».
29.5 Οι οικονοµικοί φορείς, που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση
κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑ/Φ.40.4/3/1031/2012, ΦΕΚ 1317/Β/23-04-2012) και
αυτών της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 30: ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισµού και της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή πρέπει
να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισµού, οι προσφορές των υποψηφίων και η
σύµβαση. Κάθε ξενόγλωσσο κείµενο ή πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή µετάφρασή του
στα Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισµού του υποψηφίου. Σε περίπτωση διαφωνίας στη µετάφραση επικρατεί
η διατύπωση στην ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 31: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
31.1 Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προέρχονται ή είναι εγκατεστηµένα σε κράτη µέλη της Ε.Ε., του
Ε.Ο.Χ. καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Τα υποψήφια νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν νοµίµως συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µίας από
τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους
στο εσωτερικό µίας από τις προαναφερθείσες χώρες και η δραστηριότητά τους να παρουσιάζει ουσιαστικό
και συνεχή δεσµό µε µία από τις προαναφερθείσες χώρες.
31.2 Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του π.δ. 118/2007.
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31.3 Οι κοινοπραξίες/ενώσεις επιχειρήσεων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται να
λάβουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή
ένωση επιχειρήσεων είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της
ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της κοινοπραξίας/ένωσης θα ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας αρχής,
έκαστος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για το σύνολο του έργου.
31.4 Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή οικονοµικού φορέα στο διαγωνισµό σε
περισσότερες από µία προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 32: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της προσφοράς που είναι υποχρεωµένος να υποβάλει ηλεκτρονικά ο προσφέρων προκειµένου
να τεκµηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του, που αντιστοιχούν
στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η Αναθέτουσα αρχή καθώς και τη µη συνδροµή στο πρόσωπό
του των τυπικών λόγων αποκλεισµού από το διαγωνισµό, περιγράφονται στην παρούσα.
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) Ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
(β) Ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
*υποφάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων στο σύστηµα
ΑΡΘΡΟ 33: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά.
Οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από το νόµιµο εκπρόσωπο εκτός και αν
στη διακήρυξη δηλώνεται διαφορετικά.
33.1 Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
1. Αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε την µορφή επιστολής), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται
τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον προσφέροντα και υποβάλλουν την προσφορά.
Στην αίτηση, η οποία υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του συµµετέχοντα (σε περίπτωση ένωσης
από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται επίσης τα
ποσοστά συµµετοχής κάθε µέλους και ο κοινός νόµιµος εκπρόσωπος της ένωσης.
2. Σε περίπτωση συνεργασίας του υποψηφίου Αναδόχου µε υπεργολάβο, δεν απαιτείται η εν λόγω αίτηση
συµµετοχής από τον υπεργολάβο.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η αίτηση συµµετοχής δεν υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του νοµικού προσώπου ή από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση, µε την οποία
παρέχεται σε τρίτο άτοµο εξουσιοδότηση προς υπογραφή των απαιτούµενων δικαιολογητικών και της
προσφοράς.
33.2 Υπεύθυνη δήλωση διορισµού αντικλήτου
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, µε την οποία ο υποψήφιος θα
διορίζει αντίκλητο, κάτοικο Αθηνών, µε τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.) για κάθε επικοινωνία που τυχόν απαιτηθεί. Προκειµένου περί κοινοπραξίας ή
ένωσης, ο αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας ή της ένωσης και η δήλωση θα
υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών.
33.3 Τυπικά δικαιολογητικά
Επίσης, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
συµµετοχής:
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33.3.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 39 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ και το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος I, της παρούσας. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
33.3.2 Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, στην οποία:
I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
II. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο υποψήφιος Ανάδοχος:
1. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση,
2. δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
3. είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού,
4. είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
5. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά του κατά την ηµέρα διενέργειας
του διαγωνισµού ή ασκεί γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά
συνεταιρισµούς),
6. τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα 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,
7. 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), ή αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του,
8. 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), ή αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του,
9. 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. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε
το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), ή αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του,
10. 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, ή αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του,
11. δεν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση, µε ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα που αφορά την
επαγγελµατική διαγωγή τους, ή αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του,
12. δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από
την αναθέτουσα αρχή, ή αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του,
13. δεν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του π.δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές, ή αν
πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ο νόµιµος εκπρόσωπός του.
33.3.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση έγκαιρης προσκόµισης δικαιολογητικών
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης για την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, εφόσον η
κατακύρωση πρόκειται να γίνει σε αυτόν, θα προσκοµίσει στο αρµόδιο συλλογικό όργανο της
αναθέτουσας αρχής, τα εξής δικαιολογητικά:
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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.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά σε όλους τους
απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος που είναι
ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 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 την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.
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 αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
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. µητρώου, ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο. Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού
προσώπου, αφορά τους οµόρρυθµους εταίρους και ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε
και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε
κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
33.3.4 Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ΙΙ. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη γνώση.
IV. Να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
V. 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 υποβολής της
προσφοράς τους.
Προκειµένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη αρχή της
χώρας εγκατάστασής τους.
VΙ. 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.
VIΙ. 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.
VIII. Να δηλώνεται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης τους σχετικό µε οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού.
IΧ. Να δηλώνεται ότι συµµετέχουν σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
33.3.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
υπογεγραµµένη ψηφιακά, στην οποία:
Ι. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
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ΙΙ. Να δηλώνεται ότι το προσωπικό είναι εξειδικευµένο στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού.
ΙΙΙ. Να δηλώνεται ότι επισκέφθηκε τις κτηριακές εγκαταστάσεις και έλαβε γνώση όλων των προς προς
καθαρισµό χώρων.
IV. Να 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.
33.3.6 Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του προσφέροντος,
υπογεγραµµένο ψηφιακά, µε το οποίο:
1. 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.
2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος), εξουσιοδότηση να
υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς και να
παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, καθώς και να
υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
33.3.7 ∆ικαιολογητικά σύστασης και εκπροσώπησης.
Για υποψήφιους – νοµικά πρόσωπα, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης
νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο
καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία
προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους.
33.3.8 Ειδικά για Υπεργολάβους: Υπεύθυνη ∆ήλωση γνώσης των όρων και των εργασιών.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει για κάθε ένα από τους δηλούµενους υπεργολάβους του,
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υπεργολάβου, στην οποία να αναφέρεται ότι ο υπεργολάβος έχει λάβει γνώση των
όρων του διαγωνισµού και της εργασίας που θα του ανατεθεί, σε περίπτωση που ο υποψήφιος
ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος του έργου.
33.3.9 Ειδικά για ενώσεις ή κοινοπραξίες
Για υποψήφιους Αναδόχους που συµµετέχουν ως ένωση ή κοινοπραξία:
1. συµφωνητικό συνεργασίας των µελών τους, φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε το οποίο (κατ’
ελάχιστον) να:
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 την εν
γένει εκπροσώπηση της ένωσης ή κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
γ. αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου στο σύνολο της προσφοράς και το
ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου.
δ. ορίζεται το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του
έργου (leader).
2. Συµβολαιογραφικό έγγραφο όπου παρέχεται εξουσιοδότηση στον εκπρόσωπο της ένωσης ή
κοινοπραξίας να υπογράφει για λογαριασµό της τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό µε το διαγωνισµό έγγραφο.
33.3.10 ∆ικαιολογητικά χρηµατοοικονοµικής επάρκειας
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του συµµετέχοντος αποδεικνύεται µε ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών (3) προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων του
έτους του διαγωνισµού, στις περιπτώσεις που προκύπτει από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού
σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 2 περ. β σηµείο ΙΙ του π.δ. 118/2007, από όπου πρέπει να προκύπτει, επί
ποινή αποκλεισµού, ότι έχουν µέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία (3) έτη ύψους ίσου ή
µεγαλύτερου από το 1/3 του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς ΦΠΑ).
β) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων.
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33.3.11 Ορισµός Ειδικής Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας
Κάθε διαγωνιζόµενος 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 στελεχικό 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 ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή εταιρειών ιδιωτικού
τοµέα, µε τουλάχιστον 250 θέσεις απασχόλησης.
γ) Να παρουσιάζει την τελευταία τριετία ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει κατά µέσο όρο το ποσό των
300.000,00 €.
δ) Να απασχολεί τουλάχιστον 25 υπαλλήλους.
ε) Να διαθέτει άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (ν. 2518/97) έκδοσης
πριν από τρία (3) χρόνια, τουλάχιστον, από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (πρωτότυπο ή
επικυρωµένο αντίγραφο)
στ) Να προσκοµίσει βεβαίωση τραπέζης από την οποία θα προκύπτει η πιστοληπτική ικανότητα του
συµµετέχοντος.
ζ) Να προσκοµίσει κατάλογο των κυριοτέρων υπηρεσιών φύλαξης που πραγµατοποίησαν κατά τα τρία (3)
προηγούµενα έτη (2012, 2013, 2014) µε τα αντίστοιχα ποσά, ηµεροµηνίες και τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς
φορείς αποδέκτες των υπηρεσιών από τον οποίο θα προκύπτει ότι έχει αναλάβει τρία (3) τουλάχιστον
παρόµοια έργα φύλαξης µε τίµηµα µεγαλύτερο από εκατόν χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., για
το κάθε ένα έργο ή ένα (1) έργο φύλαξης µε τίµηµα τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.
Η παροχή αποδεικνύεται εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε τα αντίστοιχα
παραστατικά (τιµολόγια κ.λ.π.) συνοδευµένα από βεβαιώσεις των φορέων (τουλάχιστον 3), όπου θα
πιστοποιείται η καλή, εκ µέρους του διαγωνιζόµενου, παροχή υπηρεσιών φύλαξης. Σε περίπτωση που
κάποιο εκ των έργων ως περιγράφονται ανωτέρω έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους οι κατ΄ έτος
συµβάσεις αυτού δύνανται να λογίζονται ως χωριστά έργα µε την προϋπόθεση ότι έχουν προϋπολογισµό
τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ ετησίως. Τα παραπάνω στοιχεία συµπληρώνονται υποχρεωτικά σύµφωνα
µε το υπόδειγµα του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI «Πίνακας κυριότερων έργων παρόµοιας φύσης».
η) Να προσκοµίσει ετήσια κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί 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 από τις οποίες θα προκύπτει ότι κατά το προηγούµενο διάστηµα απασχολούσε
τουλάχιστον τριάντα (30) υπαλλήλους στον κλάδο της φύλαξης.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία που θα επιλεγεί θα έχει την υποχρέωση να επισκευάσει – επανορθώσει
κάθε ζηµία που θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις του κτηρίου είτε σε τρίτους λόγω της πληµµελούς
εκτέλεσης των καθηκόντων των φυλάκων της.
33.4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

33.4.1 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντα στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου, τύπου pdf. Οι
απαιτούµενες δηλώσεις/βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα αναφερόµενα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον προσφέροντα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή πλην
των ΦΕΚ (π.χ. εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά από δηµόσιες αρχές κτλ). Τα έγγραφα αυτά θα
πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα.
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33.4.2 Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα
συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή
ή ανακριβή. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού µπορεί να
ζητήσει διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών που αναφέρονται προηγούµενα και οι προσφέροντες
υποχρεούνται να παράσχουν διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία
που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Άλλως, η προσφορά θα απορρίπτεται.
33.4.3 Σε περίπτωση εγκατάστασης των Νοµικών Προσώπων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του
παρόντος εδαφίου εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό καταστατικού µε τις τελευταίες τροποποιήσεις και
κατατίθενται συνοδευόµενα από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
33.4.4 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου, που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους υποψηφίους που στη χώρα
τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
33.4.5 Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά µε την Υπεύθυνη
∆ήλωση του ν. 1599/1986, όσο αφορά τους αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθιστάται από ένορκη
δήλωση ενώπιον Συµβολαιογράφου.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
33.5 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα
του συστήµατος. Στη συνέχεια το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, τα σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του,
ψηφιακά υπογεγραµµένα, τα σχετικά αρχεία.
Ο υποψήφιος καλείται να υποβάλει στον υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα αναφερόµενα στα άρθρα 6 έως και 9 της παρούσης.
33.6 Γενικές παρατηρήσεις - διευκρινίσεις επί της τεχνικής προσφοράς:
33.6.1 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια απαιτείται να προσκοµισθούν και σε έντυπη µορφή.
33.6.2 Επισηµαίνεται ότι η ΕΑΑ διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει γραπτές ή προφορικές διευκρινίσεις από
οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόµενα στην τεχνική του προσφορά ή και προφορική παρουσίαση
αυτών και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παράσχουν διευκρινίσεις µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως.
33.6.3 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση της αρµόδιας
ΕΑΑ των προσφορών του διαγωνισµού, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν
λαµβάνεται υπόψη.
33.6.4 Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών. Οι
προσφορές που αναφέρονται σε τµήµα ή µέρος των ζητούµενων υπηρεσιών, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 34: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινή απορρίψεως στον υποφάκελο
«Οικονοµική Προσφορά» και συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει, ψηφιακά υπογεγραµµένα, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Κατά την υποβολή της προσφοράς του υποψήφιου, σηµαίνονται από αυτόν, µε χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήµατος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν πρέπει, επί ποινή απορρίψεως, να
υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισµό του συνόλου του έργου.
Οι τιµές των υποψηφίων αναδόχων θα δίνονται ως εξής:
- Μηνιαίο τίµηµα υπηρεσιών καθαρισµού
- Συνολικό τίµηµα χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 35: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
35.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
35.2 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται
σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο
του πέντε.
35.3 Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
35.4 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
35.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία
τιµή για την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
35.6 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
35.7 Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά
την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών.
35.8 Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
35.9 Οι τιµές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους
δαπανών για την υλοποίηση του έργου.
35.10 Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το
σύστηµα.
35.11 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 36: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές που, αιτιολογηµένα θα θεωρηθούν από την Ε.Α.Α. αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή
περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη ή και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και
απορρίπτονται.
Ειδικότερα, προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
• Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
• ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
• ∆εν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
• ∆εν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών.
• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια του παρόντος.
• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.
Σελίδα 33 από 64

ΑΔΑ: ΩΜΟΠ465ΦΘΘ-Σ44
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015

• Αν η τεχνική προσφορά κριθεί ως απαράδεκτη ή ελλιπής.
ΑΡΘΡΟ 37: ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
37.1 Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της διακήρυξης.
37.2 Όλα τα δικαιολογητικά/απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδη και η παράλειψη
υποβολής ενός εκ των παραπάνω αποκλείει τον διαγωνιζόµενο από τις περαιτέρω διαδικασίες του
διαγωνισµού.
37.3 ∆εν γίνεται αποδεκτή καµία αντιπροσφορά - τροποποίηση ή διόρθωση της αρχικής προσφοράς.
37.4 Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του ∆ιαγωνισµού, θα
είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις άσχετες µε τους σκοπούς του παρόντος
διαγωνισµού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών
χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations) ή ξενόγλωσσοι όροι, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των
προσφορών, να αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές και τους ξενόγλωσσους όρους µε την εξήγηση της
έννοιάς τους.
37.5 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση ή προσφυγή κατά της διακήρυξης
του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση ή προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά
του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
ΑΡΘΡΟ 38: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
38.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από
την εποµένη µέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών.
38.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερο από τον προβλεπόµενο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε
περίπτωση που προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή θα
απευθύνει ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, εάν αποδέχονται την
παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως
τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των προσφορών τους και σε περίπτωση που αποδέχονται την
αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν τις εγγυήσεις συµµετοχής τους.
38.3 Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο
µόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον
επόµενο κατά σειρά εκλογής.
ΑΡΘΡΟ 39: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007, ειδικότερα δε ισχύουν
τα εξής:
39.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
39.1.1 Κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, κατά το άρθρο 25, παρ. 1-4 και 7 του
π.δ. 118/2007, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ ποσοστό 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσας αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), ήτοι πέντε χιλιάδες
διακόσια τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά # 5.203,25 € #.
39.1.2 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα αρχή και να έχει
διάρκεια ισχύος τουλάχιστον διακόσιες δέκα (210) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
39.1.3 Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης κατά την κατακύρωση,
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τον υποψήφιο που αναδείχθηκε ως ανάδοχος, τότε καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής, ολικά ή µερικά, η Εγγύηση Συµµετοχής .
39.1.4 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος, ο οποίος αναδείχθηκε ως Ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει τη σύµβαση, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η Εγγύηση Συµµετοχής.
39.1.5 Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στο ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την κατάθεση της
προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της
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Σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών συµµετεχόντων επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την
ηµεροµηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης (άρθρο 25, παρ. 7 του π.δ. 118/2007).
39.1.6 Επίσης, η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στο ίδρυµα που την εξέδωσε, στην περίπτωση
απόρριψης προσφοράς του υποψηφίου και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει
άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή 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).
39.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
39.2.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
Σύµβασης, να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς να υπολογίζεται Φ.Π.Α, σύµφωνα µε
το άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον
τρεις (3) µήνες µεγαλύτερη από το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.
39.2.2 Η επιστροφή της ανωτέρω εγγυητικής θα γίνει µε έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας της
Αναθέτουσας αρχής προς το πιστωτικό ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του έργου.
39.3 Επισηµαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής και Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει
υποχρεωτικά να ακολουθούν τα υποδείγµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα (Παραρτήµατα I
και II).
39.4 Όλες οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή
πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο οργανισµό που έχει κατά το νόµο δικαίωµα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997, όπως ισχύει.
39.5 Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές πρέπει να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα αρχή, να
διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και να έχουν συνταχθεί στα ελληνικά ή σε περίπτωση που έχουν
συνταχθεί σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στα
ελληνικά. Στην περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος/ένωσης κλπ, οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται στην
επωνυµία αυτού και καλύπτουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων,
οι οποίοι και αναφέρονται στο σώµα της επιστολής.
ΑΡΘΡΟ 40: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
40.1 Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
40.2 Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο διαγωνιζόµενος, ο
οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προσφορές, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους κατά της απόρριψης των προσφορών αυτών.
40.3 Επισηµαίνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος
της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α) έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση,
β)κατάπτωση, µερική ή ολική της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια και
αποκλεισµός του από τους διαγωνισµούς της Αναθέτουσας αρχής, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 41: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή η Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων (ΕΑΑ) είναι αρµόδια για την ηλεκτρονική αποσφράγιση
και αξιολόγηση των προσφορών, µέσω των πιστοποιηµένων στο σύστηµα µελών της, εφαρµοζόµενων
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµόσιων συµβάσεων.
Η τελική αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
41.1 Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή, 27 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 10.00΄ π.µ.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι
των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά από την ΕΑΑ σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση του
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΣΤΑ∆ΙΟ I), οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΣΤΑ∆ΙΟ II), οι προσφέροντες, των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
41.2 Αξιολόγηση Προσφορών
Μετά την αποσφράγιση του εκάστοτε υποφακέλου και µέσω του συστήµατος:
• Η Ε.Α.Α. συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
• Η Αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
• Η Ε.Α.Α. ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το
διαγωνισµό απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών.
Από τις απαντήσεις στα παραπάνω αιτήµατα της Ε.Α.Α., λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν και µόνο σε στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί µε την
προσφορά.
ΣΤΑ∆ΙΟ I: ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
η Ε.Α.Α. προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτοµερή έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και
τεχνικής προσφοράς. Εξετάζεται ο φάκελος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς, όσον αφορά την
πληρότητά τους και την κανονικότητά τους.
2. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, η Ε.Α.Α. απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες οικονοµικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις, εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών.
3. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κάθε
προσφέροντος, η Ε.Α.Α. συντάσσει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών και τα αποστέλλει στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης
Υλικού, για την έκδοση της σχετικής απόφασης, η οποία κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µέσω του
συστήµατος.
Σελίδα 36 από 64

ΑΔΑ: ΩΜΟΠ465ΦΘΘ-Σ44
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015

4. Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών, κατά το
πρώτο στάδιο, η αναθέτουσα αρχή ορίζει την ηµεροµηνία ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών και
ενηµερώνει τους συµµετέχοντες, που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.
5. Σε περίπτωση που κάποια προσφορά απορριφθεί, ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται.
ΣΤΑ∆ΙΟ II: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ΕΑΑ αποσφραγίζει τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών, η Ε.Α.Α. συντάσσει πρακτικό
που θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού για την έκδοση της
σχετικής απόφασης προσωρινής κατακύρωσης. Η κατάταξη ενός υποψηφίου στην πρώτη θέση του
πίνακα τελικής κατάταξης δεν θεωρείται, άνευ εταίρου, κατακύρωση.
ΑΡΘΡΟ 42: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Μετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και παρέλευση του χρόνου υποβολής
ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών κατά το δεύτερο στάδιο, κατά το άρθρο 6, παρ.2 του
π.δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι υποχρεωµένος,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται
ηλεκτρονικά, να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf και σε
φάκελο µε σήµανση «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση στις παρακάτω παραγράφους. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον
προσφέροντα εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη
µορφή, σε πρωτότυπα ή σε νόµιµα επικυρωµένα αντίγραφα, στην αρµόδια Υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής, για διαβίβαση στην Ε.Α.Α.
Σε περίπτωση µη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσµης προσκόµισης των παρακάτω
δικαιολογητικών, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 20, παρ. 2β περ. ΙΙ του π.δ. 118/2007.
42.1 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.
2 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 και 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.
3 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.
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4 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.
5 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.
6 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.
7 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
8 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.
42.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες:
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.
2 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 απόφαση για: α) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
του 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.
3 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.
4 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.
5 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.
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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, 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 υποψηφίου 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 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.
42.3 Τα ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
1 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου
Ανάδοχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
2 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 του 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 κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
3 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.
4 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.
5 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.
6 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.
7 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
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.
8 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 9.1.3 της παρούσης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
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Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
9 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 τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
- Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο µητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
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 Ανάδοχο ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
- Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο
συµµετέχων πρέπει να υποβάλει µαζί, µε την κατάσταση προσωπικού και 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 δήλωση επιπλέον θα δηλώνεται ότι δεν προβλέπεται η ζητούµενη ένορκη δήλωση.
42.4 Οι Συνεταιρισµοί
1 Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου
Αναδόχου και η τήρηση των προβλεπόµενων στο νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη
σύσταση του υποψήφιου Ανάδοχο, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των
εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσηµα αντίγραφα.
2 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.
3 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.
4 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.
5 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.
6 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.
7 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
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κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
Επίσης πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης.
8 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.
42.5 Ενώσεις - Κοινοπραξίες
1

2

Για κάθε µέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά, ανάλογα
µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο,
συνεταιρισµός).
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 στον ∆ιαγωνισµό.
− να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.

Η µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβολή της σύνθεσης των προσώπων που απαρτίζουν την ένωση
προσώπων ή την κοινοπραξία κλπ, που έλαβε µέρος στον διαγωνισµό και υπέβαλε προσφορά,
ισοδυναµεί µε υπαίτια, εκ µέρους του διαγωνιζόµενου, απόσυρση της προσφοράς του και αποκλεισµό του
από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή
Συµµετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί η
αναθέτουσα αρχή από την ως άνω µεταβολή της σύνθεσης του διαγωνιζοµένου.
Ειδικότερα µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα που απαιτείται, η Αναθέτουσα αρχή
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του
οικονοµικού φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής
ειδοποίησής του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον οικονοµικό φορέα µη ενήµερο
φορολογικά, η Αναθέτουσα αρχή οφείλει εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει
εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος), να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα
σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι
φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) υποβάλλει
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε
αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση
ταχυδροµικής αποστολής, ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου.
42.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του προσφέροντος,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση
των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, από την Ε.Ε.Α., ύστερα από τη σχετική ειδοποίηση των
συµµετεχόντων, που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η ΕΑΑ συντάσσει πρακτικό που
θα αποστείλει στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχ. Υλικού της Αναθέτουσας αρχής, για την
έκδοση της σχετικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 43: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη προσφορών γίνεται µε απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Αναθέτουσας αρχής, ύστερα
από γνωµοδότηση της Ε.Α.Α.
Η προσφορά του προσφέροντα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιοδήποτε απαιτούµενου δικαιολογητικού.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής.
3. Χρόνος ισχύος προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο.
4. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή.
5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως τους απαράβατους όρους της διακήρυξης.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
7. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόµενου κόστους σε είδος ή υπηρεσία,
ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλος µέρος πλην των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου.
ΑΡΘΡΟ 44: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
44.1 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης ανάθεσης, γίνεται βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
44.2 Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική
συµπεριφορά του συµµετέχοντος.
44.3 Με την ανακοίνωση, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
44.4 Κανένας από τους προσφέροντες δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της
µετά την αξιολόγησή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί, υπόκειται
σε κυρώσεις και ειδικότερα:
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.
44.5 Σε περίπτωση που ο συµµετέχων, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις
του βάσει του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 118/2007, τότε κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 23 παρ. 5 του
π.δ. 118/2007), καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και επιλέγεται ο
συµµετέχων µε την επόµενη χαµηλότερη τιµή.
44.6 Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Αναθέτουσα αρχή, δεν έχει καµιά υποχρέωση και ευθύνη έναντι των
συµµετεχόντων στον διαγωνισµό αυτό, εξ αιτίας των διαδικασιών του διαγωνισµού, της υποβολής των
προσφορών, της αξιολόγησης αυτών και της τελικής επιλογής καθώς επίσης και από τις
διαπραγµατεύσεις που ενδεχοµένως θα ακολουθήσουν.
ΑΡΘΡΟ 45: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
45.1 Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007 και το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 «∆ικαστική Προστασία
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κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε µε το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ
51/Α).
．．
．
．
．
．．．
．
．．
Οι ενστάσεις και οι προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς-χρήστες σε µορφή αρχείου pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3)
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια Υπηρεσία της
αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/16.10.2013. Εναλλακτικά τα παράβολα
κατατίθενται και δεσµεύονται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-παράβολο του ηλεκτρονικού
συστήµατος TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών.
45.2 Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης και της προσφυγής είναι η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της.
45.3 Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν εµπρόθεσµα ενστάσεις κατά:
• Της διακήρυξης του διαγωνισµού.
• Της συµµετοχής οποιουδήποτε υποψηφίου στο διαγωνισµό ή της διενέργειας του διαγωνισµού ως
προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
• Της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού.
45.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
προαναφεροµένους, δεν γίνονται δεκτές.
45.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω
της Επιτροπής Εξέτασης και Κρίσης των ∆ιοικητικών Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών.
45.6 Οι συµµετέχοντες δύνανται, να υποβάλουν προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν
οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών,
από την ηµεροµηνία έκδοσης τους. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
45.7 Προδικαστικές προσφυγές, κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, υποβάλλονται για τους λόγους και
µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α’/30-09-2010).
ΑΡΘΡΟ 46: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην Αναθέτουσα αρχή συµβολαιογραφική
πράξη διορισµού εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού, έναντι της Αναθέτουσας αρχής, ο οποίος θα
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη σύµβαση. Σε
περίπτωση κοινοπραξίας, ένωσης ή σύµπραξης, η συµβολαιογραφική πράξη διορισµού κοινού
εκπροσώπου θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τους νοµίµους εκπροσώπους έκαστου των µελών του
Αναδόχου και στους οποίους θα κοινοποιούνται τα οποιαδήποτε έγγραφα της αλληλογραφίας µεταξύ των
δύο συµβαλλοµένων µερών. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή
του αναφέρεται γραπτά στην αναθέτουσα αρχή και ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο
Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, µεταξύ άλλων, εξουσιοδοτηµένοι να
τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν
σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 47: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο υπογράφεται και από τα δύο (2)
συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η
Αναθέτουσα αρχή, 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. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συµπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου (άρθρο 24 παράγραφος 1 του π.δ. 118/2007).
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Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών (άρθρο
24 παράγραφος 3 του π.δ. 118/2007).
Σύµφωνα µε την πάγια νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισµού έχει
χαρακτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και δεσµεύει µε τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο την
Αναθέτουσα αρχή, που διενεργεί το διαγωνισµό, όσο και τους διαγωνιζόµενους. Τυχόν παράβαση
ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση
της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας
ή της σύµβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οδηγίες συµπλήρωσης των πινάκων
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει τους παρακάτω πίνακες
συµµόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η
περιγραφή των στηλών των πινάκων συµµόρφωσης.
α) Στήλη Α/Α.
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθµός της συγκεκριµένης προδιαγραφής
β) Στήλη ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά σι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις,
για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθµός που σηµαίνει υποχρεωτικό
αριθµητικό µέγεθος της προδιαγραφής (µέγιστο ή ελάχιστο). Οι συγκεκριµένες προδιαγραφές
θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, µε τους οποίους ο
Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους
όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ /
ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα
αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η
συµπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραποµπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί
απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισµών του Υποψήφιου
Αναδόχου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α/Α
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Στους υπαίθριους χώρους περιλαµβάνονται
χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων και αύλειος
χώρος Υπουργείου. Ο καθαρισµός των
υπαίθριων χώρων του Υπουργείου
1.1.1 περιλαµβάνει:
Καθαρισµό και συλλογή απορριµµάτων από τα
πεζοδρόµια, πλακόστρωτα και λοιπούς
εξωτερικούς χώρους γύρω από το κτιριακό
συγκρότηµα µία φορά την εβδοµάδα.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συγκεντρώνει σε πλαστικούς σάκους το άχρηστο
χαρτί κατά κατηγορίες:
α) χρωµατιστό χαρτί και εφηµερίδες, περιοδικά,
1.1.2 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.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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Όλα τα απαραίτητα µηχανικά µέσα και ο λοιπός
1.1.3 εξοπλισµός για τον καθαρισµό του κτιρίου, όπως
ΝΑΙ
αυτός περιγράφεται, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισµό
όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον
Ανάδοχο εκτός των:
1.1.4
ΝΑΙ
α) Χαρτί υγείας
β) Χειροπετσέτες και
γ) Κρεµοσάπουνο χεριών
1.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Καθαριότητα όλων των γραφείων από τις 15:30
ΝΑΙ
1.2.1 µ.µ. έως 18:30 µε καθηµερινή απασχόληση δέκα
(10) καθαριστών/στριών.
Πλήρης καθηµερινή απασχόληση από 6:30 π.µ.
έως 14:30 πέντε (5) καθαριστριών προκειµένου
να παρέχουν υπηρεσίες ως εξής:
-δύο (2) άτοµα στο κτήριο των Γραφείων της
ΝΑΙ
1.2.2 οδού Αναστάσεως,
-δύο (2) άτοµα για τα Γραφεία του ισογείου της
Πολιτικής Ηγεσία και
-ένα (1) για τα Γραφεία του πρώτου ορόφου της
Πολιτικής Ηγεσίας.
1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
∆απέδων Γραφείων, Γυµναστηρίου, ∆ιαδρόµων,
Κουζινών, Κλιµακοστασίων, Εισόδου
Σκούπισµα, σφουγγάρισµα και πλύσιµο µε
ειδικό µηχάνηµα πλύσεως δαπέδου (δάπεδο
ΝΑΙ
1.3.1
Γεν. ∆/νσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης),
στέγνωµα, καθαρισµός νεροχυτών καθηµερινά.
Πλακιδίων τοίχων, ντουλαπιών κουζινών ανά
πενθήµερο.
W.C.
(Τουαλετών)
Καµπίνες
Ντους
Γυµναστηρίου
Σκούπισµα,
σφουγγάρισµα
δαπέδου, καθαρισµός
λεκανών, νιπτήρων,
ουρητηρίων, καλυµµάτων λεκανών, εκκένωση
ΝΑΙ
1.3.2
καλαθιών, τοποθέτηση χαρτιού υγείας και
σαπουνιού
δύο (2) φορές την ηµέρα.
Καθρεπτών ανά πενθήµερο. Πλακιδίων τοίχων
ανά πενθήµερο.
Γραφείων, τραπεζιών συµβουλίων, τραπεζιδίων
ΝΑΙ
1.3.3 Ξεσκόνισµα, καθαρισµός µε απορρυπαντικά
και στέγνωµα καθηµερινά.
Καθισµάτων (ταπετσαρίας από ύφασµα)
ΝΑΙ
1.3.4
Ξεσκόνισµα, σκούπισµα καθηµερινά.
Καθισµάτων (ταπετσαρίας από πλαστικό) ΝΑΙ
1.3.5 Οργάνων Γυµναστηρίου. Ξεσκόνισµα
καθηµερινά.
Καθισµάτων (ταπετσαρίας
από
πλαστικό)ΝΑΙ
1.3.6 Οργάνων
Γυµναστηρίου.
Πλύσιµο
µε
απορρυπαντικό και στέγνωµα ανά πενθήµερο.
Καλαθιών
αχρήστων,
σταχτοδοχείων
ΝΑΙ
1.3.7 (επιτραπέζιων & επιδαπέδιων). Εκκένωση και
καθαρισµός εσωτερικά καθηµερινά.
Θαλάµων
ανελκυστήρων.
Σκούπισµα
και
ΝΑΙ
1.3.8
σφουγγάρισµα δαπέδων καθηµερινά.
ΝΑΙ
1.3.9 Θαλάµων
ανελκυστήρων.
Καθαρισµός
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1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18

1.3.19

1.3.20
1.3.21
1.3.22

1.4.1

1.4.2

τοιχωµάτων των θαλάµων καθηµερινά.
Υαλοπίνακες Εισόδου
- Παραθύρων &
ΝΑΙ
Πορτών: καθαρισµός υαλοπινάκων & πλαισίων
µία (1) φορά τον µήνα.
ΝΑΙ
Μοκεττών σκούπισµα καθηµερινά.
Μοκεττών πλύσιµο, στέγνωµα µε ειδικό
ΝΑΙ
µηχάνηµα ανά δίµηνο.
Πορτών - Ντουλαπών - ∆ιαχωριστικών
ΝΑΙ
καθαρισµός ανά πενθήµερο.
Περιβάλλον χώρος κτιρίου (περίβολος):
Σκούπισµα εξωτερικού χώρου εισόδων κτιρίου
και υπογείου γκαράζ καθηµερινά.
ΝΑΙ
Καθαρισµός λοιπού περιβάλλοντος χώρου και
πεζοδροµίου ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο)
Σκούπισµα
πεζοδροµίου
επί
της
οδού
Αναστάσεως και Τσιγάντε καθηµερινά.
Εξωτερικά
φυλάκια: καθαρισµός
ανά
ΝΑΙ
πενθήµερο.
Πλακίδια
τοίχων
Ε.Α.Κ: πλύσιµο
ανά
ΝΑΙ
δεκαπενθήµερο.
Μεταλλική αντηλιακή κατασκευή - Σκάλες
ΝΑΙ
κινδύνου: καθαρισµός ανά τρίµηνο.
Αµφιθέατρο:
γενικός
καθαρισµός
ανά
ΝΑΙ
πενθήµερο
Υπόγειος χώρος στάθµευσης: σκούπισµα ανά
πενθήµερο (κάθε Σάββατο).
Γενικός καθαρισµός - πλύσιµο µε ειδικό
ΝΑΙ
µηχάνηµα ανά µήνα.
Σκούπισµα
ράµπας
εισόδου
έως
τους
ανελκυστήρες καθηµερινά.
Υπαίθριος
χώρος
στάθµευσης: γενικός
ΝΑΙ
καθαρισµός ανά πενθήµερο (κάθε Σάββατο).
∆ιαχωριστικά Γραφείων: καθαρισµός µία φορά
ΝΑΙ
το χρόνο
Υπαίθριος
χώρος
περιµετρικά
του
ΝΑΙ
περιφραγµένου χώρου στάθµευσης: Καθαρισµός
µία φορά το δίµηνο
1.4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να ελέγχει στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους την ποιότητα των
υλικών και ο Ανάδοχος πρέπει να
ΝΑΙ
συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να
αντικαθιστά τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν
φθορές.
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
ΝΑΙ
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.
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1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

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 της ή µερικά τις υπηρεσίες που ανέλαβε.
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 το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., ρητά
εξαιρουµένου του δικαιώµατος εκχώρησης του
προϊόντος αυτής (τιµήµατος) σε Πιστωτικό
Ίδρυµα, το οποίο νόµιµα δραστηριοποιείται στην
ηµεδαπή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµία που θα
προκληθεί στην περιουσία του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. από
το προσωπικό που θα απασχολείται στον
καθαρισµό.
Ο Ανάδοχος (ή Ανάδοχοι) και κάθε µέλος του
προσωπικού που θα απασχολεί για την
καθαριότητα υποχρεούται να συµµορφώνεται µε
τις εντολές της αρµόδιας Επιτροπής του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. σε κάθε θέµα που έχει σχέση µε τις
εκτελούµενες εργασίες.
Το απασχολούµενο προσωπικό στο έργο του
καθαρισµού θα είναι αποκλειστικά προσωπικό
του Αναδόχου και δε θα έχει ουδεµία σχέση µε το
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται
αποκλειστικά και µόνο για τον καθαρισµό των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Υπ. Υ.
Με. & ∆ι. και σε καµία περίπτωση σε εργασίες
που δε θα αφορούν το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Το
απασχολούµενο προσωπικό θα αντικαθίσταται
σε κάθε περίπτωση, µετά από σύµφωνη γνώµη
της Αναθέτουσας αρχής.
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.) του κτιρίου, όπως περιγράφεται
στη µελέτη της προσφοράς του. Επίσης,
υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί υγείας,
χειροπετσέτες και σαπούνια στους χώρους όπου
απαιτείται.
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.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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1.4.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

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 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., ώστε να
είναι εύκολη η ανακοµιδή τους από τα ειδικά
αυτοκίνητα µεταφοράς απορριµµάτων.
Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για
τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού βαρύνει τον
Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί υλικά
άριστης ποιότητας που δε θα προκαλούν φθορά
στους χώρους και τα αντικείµενα.
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.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ηµεροµηνία:
Ο Εκπρόσωπος
(Ονοµατεπώνυµο – Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ "ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΦΥΣΗΣ"
ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: Αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντα
I

II

II

Προσφέρων
Τίτλος Υπηρεσίας/ Σύµβασης
Φορέας Ανάθεσης (1)
Τύπος φορέα
Αρµόδιος - φορέα ανάθεσης
Συνοπτική περιγραφή έργου / Υπηρεσίες
που παρείχε
Ανάδοχος
Ιδιότητα Προσφέροντος στην αναδοχή
Συµβατικό Τίµηµα
Ηµερ. Έναρξης Σύµβασης
Ηµερ. Ολοκλήρωσης Σύµβασης
Πιστοποιητικό εκτέλεσης της σύµβασης
Σελίδα πιστοποιητικού στην προσφορά
Τόπος – Ηµεροµηνία - Σφραγίδα – Υπογραφή Νοµίµου Εκπροσώπου

Σελίδα 50 από 64

ΑΔΑ: ΩΜΟΠ465ΦΘΘ-Σ44
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕ∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VI

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Τίθεται το ονοµατεπώνυµο του Φυσικού Προσώπου ή η επωνυµία του Νοµικού Προσώπου, που αφορά ο κατάλογος.
Σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, υποβάλλεται κοινός κατάλογος και αναγράφεται η επωνυµία του µέλους
αυτής που έχει παράσχει την υπηρεσία που περιλαµβάνεται στον κατάλογο.)
(Τίθεται ο πλήρης τίτλος της σύµβασης που εκπονήθηκε κατά την τελευταία πενταετία, όπως αναγράφεται στην
σύµβαση)

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(Τίθεται ο πλήρης τίτλος του φορέα)

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ

(Τίθεται "A" σε περίπτωση που ο φορέας είναι δηµόσιου χαρακτήρα (Ελλ. ∆ηµόσιο, οργανισµός ή εταιρεία ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, Ο.Τ.Α. κ.λπ.) και "Β" σε περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικού τοµέα)
(Αναγράφονται τα στοιχεία του αρµόδιου του φορέα - Ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Email)

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ/ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΙΧΕ

(Γίνεται συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του έργου και του µεγέθους του µε χαρακτηριστικά ποσοτικά
στοιχεία, κατά τρόπο που να προκύπτει σαφώς το αντικείµενο του έργου, καθώς και το συγκεκριµένο τµήµα του έργου
που εκτέλεσε ο προσφέρων, ώστε να είναι δυνατόν
η Υπηρεσία να αξιολογήσει εάν ανήκει ή όχι σε παρόµοιας φύσης µε την υπό ανάθεση σύµβαση)

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.)

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΗ

(Αναγράφεται "Ανάδοχος" ανάλογα µε την ιδιότητα του προσφέροντος στο ανάδοχο σχήµα. Σε περίπτωση σύµπραξης
ή κοινοπραξίας, αναγράφεται εντός παρένθεσης το ποσοστό αναδοχής, π.χ. Ανάδοχος (50%))

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ

(Αναγράφεται το ποσό της Σύµβασης)

ΗΜΕΡ. ΕΝΑΡΞΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Τίθεται η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.)

ΗΜΕΡ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

( Ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συµβατικού αντικειµένου ή αν δεν έχει πραγµατοποιηθεί η οριστική παραλαβή
η ηµεροµηνία έγκρισης παραδοτέων της σύµβασης. Αν δεν έχει γίνει ακόµη η έγκριση αναφέρονται οι λόγοι)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ

(Αναγράφεται το είδος του πιστοποιητικού που υποβάλλεται π.χ. Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.∆.
υποψηφίου κλπ.)
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ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΕΛΙ∆Α
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Αναγράφεται η σελίδα της προσφοράς του διαγωνιζόµενου όπου βρίσκεται το σχετικό πιστοποιητικό)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου
2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 320.000,00
Ευρώ
Εκτιµώµενη
Είδος Υπηρεσίας
Ποσότητα
Ι

ΙΙ

1) Καθαρισµός κτηρίου των
οδών Αναστάσεως 2 &
Τσιγάντε

Μηνιαίο Κόστος

Σύνολο (€)
(Αριθµητικά)

ΙΙΙ

IV= (ΙΙ * ΙΙΙ)

Ολογράφως
24 µήνες
Αριθµητικά

Φ.Π.Α. 23%

Ηµεροµηνία:

Ο Εκπρόσωπος

(Ονοµατεπώνυµο – Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου
2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ

Ποσά σε €

1 Κόστος µισθοδοσίας (µηνιαίο)
α) Πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων
β) Ασφαλιστικές εισφορές
2 Λοιπά κόστη (µηνιαία)
(Ονοµατίστε κατά περίπτωση π.χ. δαπάνες χρήσης µέσων,
συστηµάτων, οργάνων κλπ)
α)
β)
γ)
3 ∆ιοικητικό κόστος (µηνιαίο)
4 Εργολαβικό κέρδος (µηνιαίο)
Σύνολα

*

5 Αριθµός απασχολούµενων ατόµων,
6 Ηµέρες και ώρες εργασίας α)……….

, β)……………., γ)……….

…………, δ)…………., κ.λ.π.
7 Συλλογική σύµβαση εργασίας όπου υπάγονται οι εργαζόµενοι
* Το άθροισµα του συνολικού µηναίου κόστους πρέπει να συµφωνεί µε το αντίστοιχο ποσό της
οικονοµικής προσφοράς που αναφέρεται στη στήλη ΙΙΙ του κεφαλαίου VII'.
Ο Εκπρόσωπος
Ηµεροµηνία:
(Ονοµατεπώνυµο –Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

:

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

:

Σχέδιο Σύµβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστηµα…………………
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)…………….
Ηµ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Αρ. …....……......για ΕΥΡΩ #€
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………………………..#5.203,25€#
υπέρ
της
εταιρείας
………………………...…………………...................................................................................
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά και για
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για τη συµµετοχής της/τους στον διενεργούµενο
διαγωνισµό σας (αριθµός διακήρυξης …./2015) για το έργο «Καθαρισµός του επί των οδών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01
Ιανουαρίου 2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017».
Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ολικά
ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον 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 διακόσιες δέκα (210) ηµέρες τουλάχιστον από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
παρόντος διαγωνισµού. ]
Βεβαιούται υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆..∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α II
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας) ……………..
Κατάστηµα…………………
(∆/νση οδός-αριθµός Τ.Κ. FAX)…………….
Ηµ/νία έκδοσης : …………….
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Εγγυητική Επιστολή υπ’ Αρ. …....……......για. ΕΥΡΩ………………………
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ
……..………..
υπέρ
της
εταιρείας
………………………...…………………...................................................................................
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..και β)…………, ατοµικά και για
κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός του
επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα
από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. …./2015
διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή καλύπτει µόνο τις, από τη µεταξύ σας Σύµβαση υποχρεώσεις της
εν λόγω Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, ολικά
ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή
µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον 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 τουλάχιστον τρείς (3) µήνες, του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου].
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : «

»

Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01
Ιανουαρίου 2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017.
Παπάγου σήµερα - 2015 , στο κτήριο 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 την κ. Θεοπίστη Πέρκα, Γενική Γραµµατέα επί
θεµάτων Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπουργείου,
2. Η εταιρεία 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:
• Τη µε αριθµ. 3/2015 ∆ιακήρυξη (απόφαση αριθµ. -2015), µε την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός
ανοικτός διαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή «Αναδόχου» για
την εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός του επί των οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου,
κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το
χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2016 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017».
• Την από ……………………….υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά
• Τη µε
αριθµ…………………... Υπουργική Απόφαση, µε την οποία κατακυρώθηκε στην
«…………………………………………………» ( ), η εκτέλεση του έργου: «Καθαρισµός του επί των
οδών Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε – Παπάγου, κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, για το χρονικό διάστηµα από 01 Ιανουαρίου 2016
έως και 31 ∆εκεµβρίου 2017».
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο της παρούσας είναι ο καθαρισµός των χώρων του κτηρίου επί της οδών Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων όπως
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αναλυτικά περιγράφεται στην αριθµ. …/2015 διακήρυξη του διαγωνισµού και την προσφορά του
παρέχοντος υπηρεσίες και ως κατωτέρω:
Ο χρόνος απασχόλησης διαµορφώνεται ως εξής:
• Καθαριότητα όλων των γραφείων από τις 15:30 µ.µ. έως 18:30 µε καθηµερινή απασχόληση δέκα
(10) καθαριστών/στριών.
• Πλήρης καθηµερινή απασχόληση από 6:30 π.µ. έως 14:30 πέντε (5) καθαριστριών προκειµένου να
παρέχουν υπηρεσίες ως εξής:
• δύο (2) άτοµα στο κτήριο των Γραφείων της οδού Αναστάσεως,
• δύο (2) άτοµα για τα Γραφεία του ισογείου της Πολιτικής Ηγεσία και
• ένα (1) για τα Γραφεία του πρώτου ορόφου της Πολιτικής Ηγεσίας.
Οι χρόνοι απασχόλησης αναφέρονται σε απασχόληση κατά τις εργάσιµες ηµέρες. 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.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η ισχύς της παρούσας σύµβασης έχει διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, ήτοι από 01-01-2016 και
ώρα: 00΄ έως 31-12-2017 και ώρα: 00΄.
Η καταληκτική αυτή ηµεροµηνία δεν µπορεί να παραταθεί ή να επεκταθεί.
ΑΡΘΡΟ 3Ο
∆ΑΠΑΝΗ
Η αξία των υπηρεσιών καθαρισµού του ανωτέρω κτηρίου ανέρχεται στη τιµή των
ανά µήνα, πλέον
Φ.Π.Α. (23%)
, ήτοι στην τελική τιµή των
ανά µήνα και για το σύνολο των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών
στην τιµή των
χωρίς Φ.Π.Α. και στην τελική τιµή των,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
Ρητά δε συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συνολικού
ποσού.
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες για τον καθαρισµό του κτηρίου, που αναφέρονται στο άρθρο 1, θα είναι
σύµφωνες µε την τεχνική προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε την οικονοµική προσφορά του
και την υπ’ αριθµ. 3/2015 διακήρυξη. Στην παρούσα επισυνάπτονται η διακήρυξη του διαγωνισµού, η
οικονοµική προσφορά και η τεχνική προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο και
ισοδύναµης ισχύος τµήµα αυτής.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Για την καλή εκτέλεσή των όρων της σύµβασης αυτής, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθµ.
ποσού
(
€), που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο µετά την λήξη των συµβατικών
υποχρεώσεων του και την πλήρη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλόµενους.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εφαρµόσει τους όρους της παρούσας σύµβασης, εφαρµόζονται οι
σχετικές διατάξεις περί κρατικών προµηθειών και η εγγύηση ή µέρος αυτής θα καταπέσει υπέρ του
∆ηµοσίου.
Σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο τέλος
χαρτοσήµου και στην αναλογούσα επ' αυτού νόµιµη εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., όπως και σε κάθε άλλη
τυχόν νόµιµη επιβάρυνση.
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Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου, καθώς και
οι υπέρ τρίτων κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Οι υποχρεώσεις του «Αναδόχου», στο πλαίσιο της εκτέλεσης του παρόντος έργου, είναι:
1. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να ελέγχει στο Γενικό Χηµείο του Κράτους την ποιότητα
των υλικών και ο Ανάδοχος (ή οι Ανάδοχοι) πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις
και να αντικαθιστά (-ούν) τα υλικά κ.λ.π. που προκαλούν φθορές.
2. Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο (ή Αναδόχους) 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 της 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 το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 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 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
από το προσωπικό που θα απασχολείται στον καθαρισµό.
6. Ο Ανάδοχος (ή Ανάδοχοι) και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την
καθαριότητα υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τις εντολές της αρµόδιας Επιτροπής του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 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 το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
8. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και µόνο για τον καθαρισµό των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. και σε καµία περίπτωση σε εργασίες που
δε θα αφορούν το ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. 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.) του
κτιρίου, 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 του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., 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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ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο των καθηκόντων που
θα εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της ∆ιεύθυνσης Προµηθειών, Υποδοµών και
∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. Ειδικότερα:
• Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη του
Αναδόχου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να
γνωστοποιηθούν ή να δηµοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε πληροφορία που
περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και δεν αποκαλύπτει τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους επόπτες του
και στους µε οποιονδήποτε τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
• Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους του
ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση εργασιών για την υπηρεσία και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί
είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας.
Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους επόπτες του και στους µε οποιονδήποτε
τρόπο συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
• Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα
περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων
του, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ως εµπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν
δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.
• Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών
στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται, αποκλειόµενης
της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενηµερώνει την Υπηρεσία για τα µέτρα που λαµβάνει προς την κατεύθυνση αυτή.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται στον Ανάδοχο,
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να
αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που
θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της σύµβασης µε υπαιτιότητα
του Αναδόχου, κηρύσσοντας
ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περιπτώσεις που από την Επιτροπή παραλαβής παρατηρείται µη ικανοποιητική
ανταπόκριση του Αναδόχου στην εκτέλεση της παροχής των από τη σύµβαση προβλεποµένων
υπηρεσιών φύλαξης, η Υπηρεσία κατ’ αρχάς θα κάνει γραπτή σύσταση στην οποία θα αναφέρει τις
εργασίες που κατά την κρίση της πληµµελώς ασκήθηκαν από τον Ανάδοχο και θα τον καλεί σε
συµµόρφωση. Αν αυτός δε συµµορφωθεί θα περικόπτεται από την αµοιβή του µέχρι και ποσοστό
50% της µηνιαίας αξίας και όχι λιγότερο από 10%, µετά από πρόταση της Επιτροπής παραλαβής των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αν παρ’ όλα αυτά ο Ανάδοχος συνεχίζει να µην ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις
υποχρεώσεις του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο και να επιβάλλει αθροιστικά ή
διαζευκτικά και τις παρακάτω κυρώσεις: α) χρηµατικές κυρώσεις (µείωση µηνιαίας αποζηµίωσης) µε
βάση εκτίµηση θετικών ζηµιών (π.χ. έκτακτη απασχόληση προσωπικού της Υπηρεσίας για µη εκτέλεση
συγκεκριµένων εργασιών από ανάδοχο), β) ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου,
είτε στον επόµενο µειοδότη είτε µετά από διαπραγµάτευση σε ένα από τους συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό είτε σε άλλο παρέχοντα υπηρεσίες µε απευθείας συµφωνία, η δε διαφορά µεταξύ του
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τιµήµατος, που προσέφερε ο έκπτωτος Ανάδοχος και εκείνου που προσέφερε ο νέος Ανάδοχος,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου και γ) προσωρινό ή οριστικό αποκλεισµό του
Αναδόχου από διαγωνισµούς του Υπουργείου.
Επίσης, έχουν εφαρµογή για την επιβολή κυρώσεων οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010.
ΑΡΘΡΟ 9Ο
ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΟΙ
Με την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία,
πρωτότυπη κατάσταση µε το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε τον καθαρισµό και να πληροφορεί
την Υπηρεσία για κάθε αλλαγή προσωπικού, µε σχετική επιστολή του έγκαιρα και πάντως πριν την
αλλαγή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εφαρµογή των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής
Νοµοθεσίας και της Νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του
επαγγελµατικού κινδύνου. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα
καταγγέλλεται η σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία.
ΑΡΘΡΟ 10Ο
ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών µόνο
εγγράφως µπορεί να γίνει και µόνο µετά από κοινή αποδοχή των συµβαλλοµένων, σύµφωνα µε το
άρθρο 24 παρ. 4 του π.δ. 118/2007. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας
σύµβασης, η Υπηρεσία δύναται να κηρύξει τον άναδοχο έκπτωτο και να επιβάλει τις προβλεπόµενες
κυρώσεις.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση
ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, θα γνωστοποιείται µε
έγγραφο του προς την Υπηρεσία εντός δύο (2) ηµερών και θα αποδεικνύει τα περιστατικά που
συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναµία του, για την ολική ή µερική εκτέλεση της σύµβασης, που
ανέλαβε, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 11ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ»
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του
Αναδόχου
γίνεται
από
την
τριµελή
επιτροπή,
που
ορίσθηκαν
στη
µε
αριθµ. ……………………………………κατακυρωτική απόφαση, αποτελούµενη από τους υπαλλήλους:
α)………………………,
β) ……………………… και
γ) ……………………… ,
µε αναπληρωτές τους : ……………………………………………………………..
α)………………………, ως Αναπλ. 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
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για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να
ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
Η εν λόγω επιτροπη παρακολουθεί και ελέγχει την ποιοτική και πλήρη εκτέλεση των υπηρεσιών
καθηµερινά και συντάσσουν πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών µηνιαίως, στο οποίο θα βεβαιώνει ότι
οι εργασίες πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Το ως άνω αναφερόµενο
πρωτόκολλο υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών & ∆ιαχείρισης Υλικού και
συνοδεύεται.
Άρθρο 12ο
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.
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.
Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται ονοµαστικά τα άτοµα που
απασχολήθηκαν στο έργο της φύλαξης το µήνα για τον οποίο δικαιούται την αµοιβή και ότι
καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόµιµες αποδοχές οι οποίες δεν ήταν κατώτερες των προβλεποµένων από
την εφαρµοζόµενη ΣΣΕ καθώς και ότι καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης των ιδίων
ατόµων στο Ι.Κ.Α. ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο φόρος εισοδήµατος 8%.
Σε κάθε πληρωµή, θα παρακρατείται η προβλεποµένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων..……» κράτηση, ποσοστού 0,10%, η οποία υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού), επί του καθαρού συµβατικού
τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Οι παραπάνω πληρωµές θα πραγµατοποιούνται, κάθε µήνα, µετά την υποβολή στη ∆ιεύθυνση
Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού:
• 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 13ο
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύµβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και περιέχει όλες τις συµπεφωνηµένες
υποχρεώσεις και δικαιώµατα των συµβαλλοµένων.
Για ό,τι 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».
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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 του 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) πρωτότυπα, το ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος και τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στη
∆ιεύθυνση Προµηθειών, Υποδοµών και ∆ιαχείρισης Υλικού του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
Η παρούσα σύµβαση θα αναρτηθεί στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρησης ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
όπως ορίζεται από την αριθµ. πρωτ. Π1/2380/18-12-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΝΑ∆ΟΧΟ»
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