Α∆Α: 7Ω8Ο465ΦΘΕ-ΕΘΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ KAI ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πληροφορίες : Ε. Κοντογιάννη
Email
: ekontogianni@ypes.gr
Τηλέφωνο : 213 136 1660
Φαξ
: 213 136 1667
Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας :101 83

Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Αριθµ. πρωτ. οικ. 16885

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου
για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης

Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό

∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής
Υπηρεσίας, Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού
και Εγκαταστάσεων

Είδος διαγωνισµού

Ηλεκτρονικός Ανοικτός ∆ιεθνής

Κριτήριο Κατακύρωσης

Χαµηλότερη Τιµή

∆ιαδικτυακή πύλη διενέργειας του διαγωνισµού

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υποβολής
προσφορών

03-07-2015 και ώρα 15:00

Καταληκτική Ηµεροµηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

09-07-2015 και ώρα 15:00

Ηµεροµηνία Αποσφράγισης Προσφορών
Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 23%
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%

Κρατήσεις %

Τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 13-072015 και ώρα 11:00
Εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ
και εβδοµήντα έξι λεπτά (175.609,76 €)
∆ιακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (216.000,00€)
Κατά την πληρωµή των εργασιών θα γίνει
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% σύµφωνα µε το
Ν. 2198/1994.
Επίσης, παρακρατείται 0,10% για τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
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Συµβάσεων, και όσων άλλων κατά νόµο κρατήσεων
βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης.
Χρηµατοδότηση

ΚΑΕ 0875 Ειδικού Φορέα 07-110 ετών 2015,2016,2017

Αντικείµενο

Υπηρεσίες καθαριότητας στα κτίρια του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ως
συνηµµένο Παράρτηµα Β’

Κωδικός CPV

Υπηρεσίες καθαριότητας 90910000-9

Tεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Υπηρεσίας

Ως συνηµµένο Παράρτηµα Β’

∆ιάρκεια Σύµβασης

∆ύο (2) έτη µε δικαίωµα ανανέωσης για ένα (1)
επιπλέον έτος

Ηµεροµηνία αποστολής προς δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

18 /05/2015

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο Φ.Ε.Κ.

22 /05/2015

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµερήσιο
Tύπο

19 /05/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων»
(ΦΕΚ 19/A/01.02.1995),
2. Του άρθρ. 37 του ν.2072/1992 «Ρύθµιση Επαγγέλµατος Ειδικού Τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
125/Α’/1992 ).
3. του ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/A/27.11.1995), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3871/17.8.10.
4. Του ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «∆ικαστική Προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων
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/ΕΟΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2007 (L 335)»
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών.
6. Του ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/2005 ….».
7. Του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»,(ΦΕΚ 150/Α΄/10-7-2007),
όπως ισχύει.
8. του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005» και του κανονισµού (ΕΚ) 1422/07», (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007), και τις σχετικές
τροποποιήσεις, οι οποίες εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και όπου αυτό χωρεί και δεν
έρχονται σε αντίθεση µε την παρούσα διακήρυξη.
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9. του π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµόσιου και ευρύτερου
δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» (ΦΕΚ
186/Α/23.9.1997),
10. του ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007),
11. του άρθρου 68 του ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010),
12. του άρθρου 22 του ν.4144/2013 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
13. του π.δ.105/2014 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών.» (ΦΕΚ 172Α΄).
14. του π.δ.24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
15. της υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών περί «Αύξησης 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» (ΦΕΚ 1291/Β/118-2010),
16. του ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) περί σύστασης Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων , όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 61, παρ. 5 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-42013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές
Επενδύσεις και άλλες διατάξεις).
17. του ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
18. του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1336/2013 της Επιτροπής της 13ης ∆εκεµβρίου 2013 για την
«τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ,
2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων».
19. του άρθρου 3 του ν.4250/2014 «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.
318/1992 και λοιπές ρυθµίσεις» , (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014).
20. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ20
του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
21. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
22. Την αριθµ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
23. Την Α.Π. 2/90614/∆ΠΓΚ/11-12-2014 (Α∆Α: ΩΠΟΙΗ-5Ι6) απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 297.000,00€ για τα έτη
2015-2017.
24. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της αριθµ. Πρωτ. 50428/31-12-2014 (Α∆Α: Ω53ΩΝΑΡΠ, Α∆ΑΜ: 15REQ002548174) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. και της µε α/α 1802 καταχώρησης του
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βιβλίου εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υ∆Ε του ΥΠ.ΕΣ. περί διάθεσης των πιστώσεων
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.
25. Την αριθµ. πρωτ. 16884/18-05-2015 απόφασης έγκρισης διενέργειας του ως άνω ανοιχτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού.
26. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) .
27. Την Α.Π. 45652/24-11-2014 (Α∆Α: 7ΡΛ5Ν-ΗΚΜ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού και παραλαβής εργασιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου
Εσωτερικών.
28. Την Α.Π.49046/12-12-2014 (Α∆Α: ΒΑΘ2Ν-2ΧΨ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπών
διενέργειας διαγωνισµών και παραλαβής εργασιών και προµηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων του Π.∆.118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010, όπως ισχύει.
29. Την µε αριθµ.πρωτ: ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/27098/15-10-2007 απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργών
Εσωτερικών, που αφορά στη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας
των Φύλων και στους Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΦΕΚ 2023/Β/15-10-2007).
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό Ανοικτό ∆ιεθνή διαγωνισµό σε ευρώ, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του καθαρισµού
των καταστηµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης.
Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιλαµβάνονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (216.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0875 του Ειδικού Φορέα
07/110, των ετών 2015, 2016, 2017.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς
φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ
120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), και στο Π.∆. 60/2007.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
www.promitheus.gov.gr

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η

∆ιαδικτυακή

πύλη

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09-07-2015 και
ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 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 παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/2014 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1 2390/2013.
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Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες
για εκατόν πενήντα (150) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της
παραπάνω προθεσµίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφορά συνοδεύεται από
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, το ύψος της οποίας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και να έχει ισχύ τουλάχιστον
τριάντα (30) ηµέρες επιπλέον από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των προσφορών.
Προσφορά που η εγγυητική της έχει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφερθέντος απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 57 Ν.4281/2014).
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα συνηµµένα Παραρτήµατα ως κατωτέρω,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της παρούσας διακήρυξης:
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: Γενικοί Όροι
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Τεχνικές Προδιαγραφές-Ειδικοί όροι (Αντικείµενο έργου)
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Υποδείγµατα Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : Σχέδιο Σύµβασης
Αιτήµατα για τυχόν διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες, υποβάλλονται ηλεκτρονικά
µόνο στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριώνδιευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλ.
οι οποίοι διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου (pdf), µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) στάλθηκε για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18/05/2015 και θα δηµοσιευθεί στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις 22/05/2015 και στον Ελληνικό
τύπο στις 19/05/2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Παραρτήµατα Α,Β,Γ,∆,Ε,ΣΤ

EΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3. Γεν. ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών & ∆ιοικ. Υποστήριξης
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας
Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων (5 αντίγραφα)
5. Μέλη Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού:
- Ελένη Σιώπη
- Ελευθερία Καµπόλη
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- Αθανάσιο Γαρεφαλάκη
Και αναπληρωτές τους:
- Λαµπρινή Θεολόγου
- Αικατερίνη Γιαλαµά
- Αναστασία Πρωτονοταρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Α.1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1.1. Γενικά
Όλοι οι περιεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους
συµµετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις επιφέρει τον αποκλεισµό
του συµµετέχοντα.

Α.1.2. Αναλυτικά
Προσφορά απορρίπτεται ιδία, όταν:
α. Είναι αόριστη και δε µπορεί να εκτιµηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.
β. ∆ε συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή.
γ. ∆εν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
δ. ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
ε. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επιµέρους όρους της παρούσας.
στ. Περιέχονται οικονοµικά στοιχεία ή σχετικές οικονοµικές αναφορές σε έγγραφα της προσφοράς,
εκτός του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς.
ζ. ∆εν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένη.

Α.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α.2.1. ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Α.2.1.1. Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του
καθαρισµού των χώρων καταστηµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης.

Α.2.1.2. ∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος της υπηρεσίας.
Α.2.1.3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Α.2.1.4. Οι τεχνικές προδιαγραφές για την ως άνω υπηρεσία και λοιποί ειδικοί όροι
περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

Α.2.2. ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
A.2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β) Συνεταιρισµοί,
γ) Κοινοπραξίες ή συµπράξεις, της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συµπράξεις προµηθευτών, έχουν δικαίωµα συµµετοχής λαµβανοµένων
υπόψη των διατάξεων των άρθρων: 38 του Π.∆. 60/2007, 7 του Π∆ 118/07 και του Κ.Β.Σ./
Κ.Φ.Α.Σ.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε., και σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι έχουν το δικαίωµα να παρέχουν τη
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συγκεκριµένη υπηρεσία, δε θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε, σύµφωνα µε την
ελληνική νοµοθεσία να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
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 (ΕΣΗ∆ΗΣ – ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
α. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής :
α.1.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 Υποστήριξης
Λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ και ΚΗΜ∆Σ της ∆/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της
Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.
α.2.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 ΦΠΑ (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 Υποστήριξης Λειτουργίας ΕΣΗ∆ΗΣ
και ΚΗΜ∆Σ της ∆/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών.
α.3.Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας :α/είτε υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. β/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∆ 60/07, 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.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος.
β. 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.
Α.2.2.1.1 ∆ε γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 παρ.1 του Π.∆.60/2007,ήτοι:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου
β) 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 της 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες.
• Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆ ή Ν.Π.Ι.∆. ή Α.Ε.
του ∆ηµόσιου Τοµέα γιατί δεν εκπληρώνουν όρους του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριµένα,
όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή
σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
• Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου.
• Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε τρόπο από το Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
• Όσοι αποκλείσθηκαν µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.).
• Όσα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
A.2.2.1.2 Εάν ο ανάδοχος του έργου που θα επιλεγεί δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, υποχρεούται
να συστήσει σε αυτή, εφόσον δε διατηρεί ήδη, γραφείο κατάλληλα στελεχωµένο και εξοπλισµένο
(µε ειδικευµένο προσωπικό κλπ.), για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.

Α.2.2.2. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά
A.2.2.2.1 Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά µαζί µε
την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»,
µε ποινή αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό, τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά σε µορφή
αρχείου .pdf, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013):
1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Α.2.2.2.3
της παρούσας.
2. α) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, υπογεγραµµένες ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού (Ανοικτός ∆ιεθνής
Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, Αριθµός
Προκήρυξης…….) και θα δηλώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς
του:
i. ∆εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα στην περ. 1 του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
118/2007 και στο άρθρο 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007, ήτοι:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L
351-29.1.1998 σελ. 1),

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου των Ε.Κ. (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),
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•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995,
σελ. 48),

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό
∆ίκαιο µε το ν. 2331/95 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305),

•

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής του δραστηριότητας,

•

για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νοµικά πρόσωπα, οι ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις περί µη καταδίκης αφορούν στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στον
Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε
άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στο νόµιµο εκπρόσωπό του. Όταν ο
Υποψήφιος είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
πρόεδρο του συνεταιρισµού. Όταν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως
άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
ii. ∆εν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του (π.χ. παραβίαση
της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευµένων, την
τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσηµα, τις υπερωρίες κλπ).
iii. ∆εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα σε σχέση µε την
επαγγελµατική του ιδιότητα.
iv. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή φόρων και
τελών σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και µε τις
διατάξεις του ελληνικού δικαίου.
v. ∆εν τελεί σε πτώχευση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
vi. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλλει εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και
ότι είναι ενήµερος και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
vii. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο για το ειδικό επάγγελµά του που
αφορά στο ∆ιαγωνισµό (παροχή υπηρεσιών καθαριότητας), κατά την ηµέρα
διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν
ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου της χώρας
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της
χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού (δεν
αφορά στους συνεταιρισµούς).

viii. ∆εν τελεί υπό εκκαθάριση οιασδήποτε µορφής (κοινή του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις που ισχύουν µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) καθώς και
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, οιασδήποτε µορφής ως άνω.
ix. Αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική
υποβολή/έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών κατακύρωσης
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που προβλέπονται στην παράγραφο Α.2.4.5 της παρούσας και βάσει των
οριζοµένων στο άρθρο 6 του π.δ. 118/2007, κατά περίπτωση.
x. ∆εν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση καθώς και ή σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.
xi. Σε περίπτωση οµίλου, κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ενώσεων
επιχειρήσεων (consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων,
φυσικών ή νοµικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, απαιτείται επίσης
να προσκοµισθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από το κάθε µέλος (ή
το νόµιµο εκπρόσωπό του) χωριστά, στην οποία θα δηλώνεται (i) η αποδοχή της
σύµπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση κοινοπραξίας, ένωσης (consortium)
ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο κοινός εκπρόσωπος και
Αντίκλητος του οµίλου, των κοινοπρακτούντων µελών έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής και (iii) το ποσοστό συµµετοχής του κάθε µέλους.
xii. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του άρθρου 8 παρ. 4 του ν.
1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί
λειτουργίας της επιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ.1, περ. α του π.δ.
118/2007.
xiii. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του άρθρου 8, παρ. 4 του ν.
1599/1986, όπως ισχύει, µε την οποία κάθε Υποψήφιος (ή ο νόµιµος εκπρόσωπος
του Υποψηφίου) θα δηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία
που προσκοµίζει για να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, είναι αληθείς και
γνήσιες και ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του αντικειµένου
της Προκήρυξης.
xiv. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του άρθρου 8 παρ. 4 του ν.
1599/1986, όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται εάν έχει επιβληθεί στον
προµηθευτή η ποινή του αποκλεισµού από ∆ιαγωνισµούς, σύµφωνα µε τα άρθρα
18, 34 και 39 του π.δ. 118/2007.
β) Εφόσον οι Υποψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε Αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο,
πρέπει να υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά και τα απαραίτητα παραστατικά
εκπροσώπησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ του π.δ. 118/2007.
γ) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια
από τα αναφερόµενα στην παρούσα Προκήρυξη δικαιολογητικά ή αυτά που εκδίδονται
δεν καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, δύνανται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται
αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία
είναι εγκατεστηµένος ο Υποψήφιος. Στην ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη
δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
3. Πρόσθετα ∆ικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, οµίλων, κοινοπραξιών, υπό
σύσταση κοινοπραξιών, ενώσεων.
Εφόσον ο υποψήφιος έχει εταιρική µορφή, οφείλει επιπλέον να προσκοµίσει, µε ποινή
αποκλεισµού, τα κάτωθι αναφερόµενα, κατά περίπτωση στοιχεία:
α) Σε περίπτωση Ανώνυµης Εταιρείας (ΑΕ):
i. Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,
ii. Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, σε φωτοαντίγραφο,
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iii. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει
εκδοθεί, φωτοαντίγραφο του πρακτικού του ∆Σ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της
εταιρείας, φωτοαντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρµόδια Αρχή, µε το σχετικό
αριθµό πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ,
για τη δηµοσίευσή του στο ΦΕΚ ή φωτοαντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της
αρµόδιας Αρχής,
iv. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό.
β) Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
i. Το καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε
αντίγραφα θεωρηµένα από το Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ.
ii. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό
της εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου της, καθώς και τα
σχετικά ΦΕΚ,
iii. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
υποψηφιότητας του Υποψηφίου,
iv.

Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό.

γ) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών:
i.

Το καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε
αντίγραφα θεωρηµένα από το Γ.Ε.ΜΗ,

ii. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό
της εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου της,
iii. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ για τις καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί µέσα στον τελευταίο µήνα από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
υποψηφιότητας του Υποψηφίου.
iv. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για συµµετοχή στο διαγωνισµό.

δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών:
Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των εταιρειών, είναι
δυνατόν τα ανωτέρω νοµιµοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από επίσηµες βεβαιώσεις του
Αρµοδίου Εµπορικού Επιµελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, από ένορκη
βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον Συµβολαιογράφου, ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής
Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση,
από Υπεύθυνη ∆ήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από Συµβολαιογράφο, ∆ικαστική ή ∆ιοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισµού.
ε) Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών:
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η προσφορά πρέπει να υπογράφεται
ψηφιακά υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφική πράξη. Επιπλέον, οι Υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν ιδιωτικό συµφωνητικό
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µε το οποίο θα δεσµεύονται να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η
Σύµβαση, υπό τους κατωτέρω όρους:
Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι
της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της Υπηρεσίας.
Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του
συµβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα
ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των
µελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού
διαστήµατος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του
∆ιαγωνισµού.
Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασµό των µελών της ένωσης ή της
κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά
δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το
οποίο προκύπτει η έγκρισή του για:
α) τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και
β) τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό.
στ) Σε περίπτωση συνεταιρισµού:
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι συνεταιρισµός απαιτείται βεβαίωση αρµόδιας αρχής
ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

A.2.2.2.2 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο
από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, οι οποίοι δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από
αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο
σε µορφή αρχείου (pdf), µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού το αργότερο µέχρι και δέκα (10) ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι πληροφορίες παρέχονται συγκεντρωτικά
και για όλα τα αιτήµατα διευκρινήσεων µέχρι και έξι (6) ηµέρες το αργότερο πριν από την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντήσει σε
ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα στο ηλεκτρονικό σύστηµα
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Οι απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί των αιτηµάτων θα δοθούν οµοίως µέσω
του Ηλεκτρονικού συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αναφέρεται δε ότι αποτελεί ευθύνη του
ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας
υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής.
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A.2.2.2.3 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής. Το ποσό της εγγύησης θα πρέπει να καλύπτει
το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Για το
σύνολο του προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης το ύψος της εγγυητικής επιστολής είναι
τρεις χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (3.512,20 €).
1.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό
ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος
της ΕΕ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.

2.

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω
εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.

3.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του παραρτήµατος ∆.

4.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, αρνηθεί να
υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της Σύµβασης
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο Α.2.5.1 ή
να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη
συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής
καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής απόφασης
της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) ηµερών
τουλάχιστον µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται στο
Πιστωτικό Ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε, µε την κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της
Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των υπολοίπων διαγωνιζοµένων (πλην
του αναδόχου) θα επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση
αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι εγγυητικές επιστρέφονται µετά από αίτησή
του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του
δεν υπόκειται πλέον σε διοικητικές προσφυγές.
6. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
5.

A.2.2.2.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς και µε ποινή
αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό που
αφορούν στην Τεχνική Προσφορά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι διαθέτει προσωπικό
επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη της Παροχής
Υπηρεσίας. Στο παράρτηµα Β της παρούσας περιλαµβάνεται ο
ακριβής αριθµός των ατόµων που χρειάζονται για την απρόσκοπτη
εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου στο σύνολο των κτιρίων του
Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

15

Α∆Α: 7Ω8Ο465ΦΘΕ-ΕΘΖ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

2

Να εξειδικεύει (παρ. 1, άρθρο 68 Ν. 3863/2010) τις
παρακάτω πληροφορίες: Τον αριθµό των εργαζοµένων, τις
ηµέρες και ώρες εργασίας, τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην
οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι καταθέτοντας αντίγραφο αυτής,
το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, το ύψος των
ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά, τα
τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.

ΝΑΙ

3

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει αποδεδειγµένη
τεχνογνωσία και εµπειρία στην εκτέλεση παρόµοιων υπηρεσιών. Ο
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του
λίστα µε τα κυριότερα έργα που έχει εκτελέσει ή εκτελεί µε
αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης .

ΝΑΙ

4

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει τον κατάλληλο τεχνικό
εξοπλισµό που παραθέτει στο Παράρτηµα Γ της παρούσης.

ΝΑΙ

5

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει λάβει γνώση όλων των
προς καθαρισµό χώρων των κτιρίων και ότι οι προσφερόµενες
εργασίες είναι σύµφωνες µε την τεχνική περιγραφή του
Παραρτήµατος Β της παρούσης.

ΝΑΙ

6

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα χρησιµοποιήσει τα υλικά
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης τους.

ΝΑΙ

7

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι η συχνότητα καθαρισµού
των χώρων θα είναι ίδια µε αυτήν που περιγράφεται στο
παράρτηµα Β.

ΝΑΙ

8

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι η προσφορά του ισχύει και
δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο τουλάχιστον για 150 ηµέρες από
την ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών.

ΝΑΙ

Α.2.3. ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
A.2.3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Η λέξη (υπο)φάκελος
σηµαίνει κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Α.2.3.1.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου (α) «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική
προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο (α) µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
προσφορά» υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά και στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο
Α.2.2.2 της παρούσης. Επίσης στον ίδιο Φάκελο τοποθετούνται τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτηµα Γ της παρούσης
διακήρυξης. Πρέπει επίσης να περιέχεται σ' αυτόν οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει
πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που
τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Η Επιτροπή σε κάθε περίπτωση δικαιούται να ζητήσει
πληροφορίες από τους κατά καιρούς εργοδότες των διαγωνιζόµενων, που δηλώνονται στην τεχνική
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προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης
µεταχείρισης έναντι αυτών.
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκοµίζονται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή, στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που βρίσκεται στην οδό Σταδίου 31 (4ος όροφος), µε σχετικό
διαβιβαστικό. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντας στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείου τύπου (pdf) και προσκοµίζονται, κατά περίπτωση, από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από
τον ίδιο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
(υπο)φακέλου (α) «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε
την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα αρχή εντός
της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. Σε
περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν εντός της προαναφερόµενης
προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών η ηλεκτρονική προσφορά του
υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και
τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην 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 παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον αντίστοιχο 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 αντίστοιχου κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισής τους εντός της προθεσµίας των τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους.
Α.2.3.1.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου (β) «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο (β) µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» υποβάλλεται
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως η οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η οικονοµική
προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην 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
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σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο (pdf).
Στον ίδιο υποφάκελο (β) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού να
περιλαµβάνονται συµπληρωµένοι και ψηφιακά υπογεγραµµένοι σε µορφή (pdf) οι τρεις
(3) πίνακες οικονοµικής ανάλυσης του παραρτήµατος Γ της παρούσης διακήρυξης. Στους πίνακες
ανάλυσης οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζονται και να συµπληρώνονται (µε την
προβλεπόµενη από τους πίνακες ανάπτυξη), όλα τα επί µέρους κόστη (απαράβατος όρος) και
ιδιαίτερα το κόστος εργατικών των προσφερόµενων υπηρεσιών και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το
κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (µε ποινή αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου
νοµίµου (βάσει των ισχυουσών διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και της εν ισχύ Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας). Οι πίνακες οικονοµικής προσφοράς θα εµφανίζουν τις τιµές της
προσφερόµενης υπηρεσίας τόσο ανά µήνα, όσο και ανά έτος.
Αναλυτικά στο κόστος θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι εργοδοτικές εισφορές των ανάλογων
φορέων (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), πάσης φύσεως δώρα, άδειες, ασθένειες, αποζηµιώσεις, φόροι, γενικά έξοδα,
κέρδος αναδόχου, και το ΦΠΑ το οποίο βαραίνει το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης. Επίσης στο κόστος θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται
για τα υλικά καθαρισµού, τα έξοδα µεταφοράς, των σάκων απορριµµάτων, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη εισφορά, επιβάρυνση ή δαπάνη ακόµα και εάν δεν αναφέρεται. Επιπροσθέτως
στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το κόστος της παρεχόµενης υπηρεσίας
για το κάθε κατάστηµα του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
τόσο µηνιαίο όσο και ετήσιο. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς). Στο
φάκελο οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω
στοιχεία:
α) Αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
β) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
γ) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Α.2.3.1.3 Γενικά στοιχεία επί του συνόλου της προσφοράς
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και
η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται δεδοµένο,
ότι ο διαγωνιζόµενος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε πλευρά των τοπικών
συνθηκών εκτέλεσης της Παροχής Υπηρεσίας και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών κάθε διευκρίνιση αναφορικά
µε το περιεχόµενό τους δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ∆ιευκρινίσεις
δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον διαγωνιζόµενο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των
διαγωνιζοµένων πρέπει να υποβάλλονται οπωσδήποτε ηλεκτρονικά, θα προσκοµίζονται δε και
εγγράφως µόνο εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.
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A.2.3.2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους αναδόχους τουλάχιστον για
εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
Προσφορών. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη εκατόν πενήντα (150)
ηµερών κατ’ ανώτερο όριο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτερου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του ∆ιαγωνισµού υποχρεωτικά
µαταιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η
συνέχιση του ∆ιαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι υποψήφιοι ανάδοχοι
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Η διαδικασία
του ∆ιαγωνισµού, στην περίπτωση αυτή, συνεχίζεται µε όσους από τους υποψήφιους αναδόχους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Α.2.4. ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
A.2.4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 13-07-2015 και
ώρα 11:00 µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».
3. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή ∆ιενέργειας προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων
της, εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια του ∆ιαγωνισµού, των
Υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα
στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της ∆ιακήρυξης και συντάσσει προς
τούτο σχετικό πρακτικό περί αιτιολογηµένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών
των Υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της
Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο αρµόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση
κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους.
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιενέργειας γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων
««∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ηµεροµηνία και ώρα που θα
πραγµατοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµικής
Προσφοράς».
6. Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, η αρµόδια Επιτροπή, µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους
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ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονοµική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών.
7. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται ως εξής:
(α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονοµικές προσφορές που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.3.1.2 της παρούσας, και
(β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας.
8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή ∆ιενέργειας συντάσσει
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των
οικονοµικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω πρακτικό
µαζί µε τυχόν άλλα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού, υποβάλλονται στο αρµόδιο όργανο
προς έγκριση. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους.
A.2.4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τελικός
ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που
περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς χαµηλότερη τιµή γίνεται κλήρωση
µεταξύ αυτών.

A.2.4.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
• Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
• ∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη
της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς
στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν
αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς
(λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού
συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
• Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή, στοιχεία,
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία,
θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
•

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

•

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα ζητείται
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η
εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ
µέρους του υποψηφίου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς). Εάν και µετά την παροχή των
στοιχείων για την επαλήθευση της προσφοράς, οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως
υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Επίσης απορρίπτεται η Προσφορά που η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον συνολικό
προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης.

•

•
•

Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το
διαγωνισµό δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην
Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί
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κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται
στους αποστολείς τους.

A.2.4.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Προσφυγές κατά του διαγωνισµού µπορεί να υποβληθούν:
•

Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα
στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.

•

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου
σε αυτόν, µόνον από διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν
από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των προσφορών,
υποβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, εντός δέκα (10)
ηµερών από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η προσφυγή
αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται από την επιτροπή
Αξιολόγησης Ενστάσεων του Π.∆.118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010 η οποία
συγκροτήθηκε µε την Α.Π.49046/12-12-2014 (Α∆Α: ΒΑΘ2Ν-2ΧΨ) απόφαση, όπως ισχύει,
η οποία αποφαίνεται τελικά.

Οι 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) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία βάσει της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ
1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως ισχύει.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Α.2.4.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε τα ανωτέρω και τα διαλαµβανόµενα
στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007, ο Υποψήφιος που υπέβαλε τη χαµηλότερη τιµή στο
πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε
µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίησή του από την
Αναθέτουσα Αρχή, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
i. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου (πριν την ηµεροµηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή), από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο
από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο Α.2.2.2.1 εδάφιο 2 α), περ. i της
παρούσας.
Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από νοµικό πρόσωπο το απόσπασµα
ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη
περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. Στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισµό, το απόσπασµα ποινικού
µητρώου αφορά στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, υποβάλλεται απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω δύο παραγράφους.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
ii. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να
προκύπτουν τα ακόλουθα:
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν
τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα), καθώς και
πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης των προαναφερθέντων νοµοθετηµάτων.
Για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες τα προαναφερόµενα
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή
εκκαθάριση από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στο µητρώο
ανωνύµων εταιρειών, της οποίας είναι εγγεγραµµένος ο Υποψήφιος,
σύµφωνα µε το στοιχείο 1α της παρ. 1 του άρθρου 7α και της παρ. 12 του
ν. 2190/1920 όπως ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 όπως ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου
εταιρείας.
Για τις ηµεδαπές εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης
εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας του
Υποψηφίου, ότι δεν τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή υπό ανάλογη
κατάσταση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπό φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποιητικό της κατά περίπτωση
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερο κατά την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα δικαιολογητικά
αυτά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας στην οποία είναι
εγκατεστηµένο, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην
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ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι προαναφερόµενες νοµικές καταστάσεις. Σε
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία, τότε όλα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε µέλος της ξεχωριστά.
Τα πιστοποιητικά της περίπτωσης ii. του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν την ηµεροµηνία της
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
iii. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης από την αρµόδια Επιτροπή ο Υποψήφιος είναι ενήµερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά
όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην
επιχείρηση του Υποψηφίου και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.
iv. Όσον αφορά τη φορολογική ενηµερότητα του Υποψήφιου Αναδόχου στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή την αναζητά αυτεπάγγελτα από
το σύστηµα TAXISNet κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης
του Υποψήφιου Αναδόχου περί υποβολής του φακέλου των ∆ικαιολογητικών
Κατακύρωσης. Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος παρουσιάζεται µη ενήµερος φορολογικά, η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός προθεσµίας τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησης του Υποψήφιου Αναδόχου για την υποβολή
του φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο
προσήκοντα τρόπο να καταθέσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός
της ως άνω ταχθείσας προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών , όπως αυτή ορίζεται µε τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του π.δ. 118/2007, από την οποία να προκύπτει ότι
είναι φορολογικά ενήµερος.
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) υποβάλλει την απαιτούµενη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά, σε
µορφή αρχείου .pdf εντός της εκ του νόµου ταχθείσας προθεσµίας των είκοσι (20)
ηµερών και καταθέτει ή αποστέλλει αυτήν ταχυδροµικά εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής,
ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του
ταχυδροµείου.
v. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
Υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του καθώς και ότι είναι, κατά την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς, εγγεγραµµένος σε αυτό.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων iii, iv και
v της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο Υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
3. Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013).
4. Τα περιεχόµενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκοµίζονται
στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
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5. Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των δικαιολογητικών
κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, µε σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση της Επιτροπής
∆ιενέργειας, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχοµένου της
αποσφράγισης, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή.
7. Αµέσως µετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση
στο
περιεχόµενο
του
αποσφραγισθέντος
ηλεκτρονικού
φακέλου
«∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
8. Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρ. 19 του π.δ. 118/2007 και εφόσον διαπιστώνεται
ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ∆ιενέργειας προτείνει την
ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου που έχει υποβάλει την προσφορά µε τη
χαµηλότερη τιµή, µε σύνταξη σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνεται στον Υποψήφιο που υπέβαλε προσφορά µε τη δεύτερη κατά σειρά
χαµηλότερη τιµή, ζητώντας να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ.
9. Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρµόδιου οργάνου
περί ανακήρυξης του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν λόγω
Υποψήφιο από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας της Αναθέτουσας
Αρχής και αφού η Επιτροπή ∆ιενέργειας καταθέσει στην εν λόγω ∆ιεύθυνση το τελικό
πρακτικό, ως ορίζεται ανωτέρω, καθώς και τυχόν κάθε άλλο στοιχείο του ∆ιαγωνισµού
(οικονοµικές προσφορές, δικαιολογητικά, επιστολές κλπ).
10. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη προσκόµιση των
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισµού από το ∆ιαγωνισµό. Αν
κανένας από τους Υποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκοµίσει,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, ο ∆ιαγωνισµός µαταιώνεται.
11. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της περ. β
της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παραγράφου 3 του άρθρου 8α του π.δ. 118/2007 ή ο
υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ιδίου π.δ., καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του στο ∆ιαγωνισµό.
A.2.4.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της χαµηλότερης τιµής. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας
Επιτροπής.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
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Α.2.5. ΑΡΘΡΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
A.2.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύµβαση σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΣΤ.

2.

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, για υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

3.

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το
υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης.

4.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυµα από το
οποίο έχει εκδοθεί, µετά την οριστική καλή εκτέλεση του έργου.

5.

Η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα περιλαµβάνει ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της
οποίας ο ανάδοχος ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 του
Ν.4281/2014). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της
σύµβασης, παράβαση των υποχρεώσεων της ως άνω ρήτρας, εκ µέρους του αναδόχου, ο
τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής
ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.

6.

Οι εργασίες καθαρισµού θα αρχίσουν από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και
για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών. Η σύµβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα (1) έτος µε
έγγραφη αίτηση της αναδόχου εταιρείας και µε σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικ. Ανασυγκρότησης κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας επιτροπής
διενέργειας, µε αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν το µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή (βάσει
των στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε.)
Σε περίπτωση µεταστέγασης του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικ. Ανασυγκρότησης, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και το Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικ. Ανασυγκρότησης, καταβάλλει τα δεδουλευµένα µέχρι την ηµέρα της λύσης της
σύµβασης χωρίς άλλη υποχρέωση του.
Στην περίπτωση µεταστέγασης µέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικ. Ανασυγκρότησης, η παρούσα σύµβαση ισχύει κατά το µέρος των υπηρεσιών που
δεν µεταστεγάζονται και καταβάλλεται στον ανάδοχο αντίστοιχο τίµηµα, σύµφωνα µε όσα
αναγράφονται στην προσφορά του.
Στην περίπτωση που µέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικ. Ανασυγκρότησης µεταστεγαστούν, ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί εγγράφως δύο (2)
τουλάχιστον µήνες νωρίτερα.

A.2.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συµβατική του αµοιβή. Η αµοιβή
αυτή δεν αναθεωρείται. Ο υπολογισµός της µηνιαίας αµοιβής του αναδόχου θα γίνει µε τη
διαίρεση της συνολικής οικονοµικής προσφοράς του για δύο (2) έτη διαιρούµενης δια του είκοσι
τέσσερα (24).
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα µε χρηµατικό
ένταλµα πληρωµής, µετά από βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
των εργασιών.
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Κάθε µήνα και πριν από κάθε πληρωµή, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στο Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης:
Ι) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
ΙΙ) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
IΙΙ) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)
ΙV) Μισθοδοτικές καταστάσεις εξόφλησης ανά εργαζόµενο προς έλεγχο
V) Πίνακα (κατάσταση) προσωπικού
VI) Ταµειακό παραστατικό µηνός από τον ασφαλιστικό φορέα των εργαζοµένων
Η µισθοδοτική κατάσταση θα προσκοµίζεται στο ΙΚΑ για έλεγχο και στη συνέχεια θα δίδεται
φωτοτυπία στα αρµόδια όργανα του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε κρατήσεις 0,10% υπέρ ΕΑΑ∆Σ και
σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8%.
Ως προς τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 118/07.
A.2.5.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η αξιολόγηση της ποσότητας - ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του αναδόχου θα
γίνεται από τα µέλη της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου, η οποία
συγκροτήθηκε µε την Α.Π. 45652/24-11-2014 (Α∆Α: 7ΡΛ5Ν-ΗΚΜ) απόφαση.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του
υποχρεώσεις, τότε αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των εργασιών, συντάσσει Πρακτικό µη
παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν πραγµατοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του
αντικειµένου που δεν εκτελέστηκε) και παραπέµπει το θέµα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και
την πρότασή της για πιθανές κυρώσεις προς τον ανάδοχο). Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει κατά
πρώτον είτε να κάνει έντονη υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή
οτιδήποτε άλλο κρίνει στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα
µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης, καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του.
Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η συµπεριφορά του αναδόχου εφόσον:
α) ∆εν χρησιµοποιεί το αναγκαίο προσωπικό.
β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η αναθέτουσα αρχή θέτει
µε τη σύµβαση.
γ) Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του κρίνεται απαράδεκτη.
δ) η ποιότητα και ποσότητα των απαραίτητων προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης
είναι ελλιπής κλπ.
A.2.5.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
διακήρυξη, µε όσα θα περιληφθούν στη σύµβαση, καθώς και µε τις επί µέρους εντολές και οδηγίες
της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής.
Επίσης 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, µετά από πρόταση της
Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής και απόφαση της Αναθέτουσας αρχής.
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. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής καθαρισµός, µετά από εισήγηση της Επιτροπής
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Παρακολούθησης – Παραλαβής, το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης έχει
το δικαίωµα να περικόψει ποσοστό µέχρι το 50% και όχι λιγότερο από 10% επί της καθαρής αξίας
του τιµολογίου, ή και να καταγγείλει τη σύµβαση εάν επαναληφθεί πληµµελής καθαρισµός.
Για την αποκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, που θα προκληθεί από την πληµµελή εκτέλεση
του έργου καθαριότητας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή, ποινική ρήτρα
αντίστοιχου ποσού, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των παραλείψεων του, παρακρατούµενη
από τη µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα θα διπλασιάζεται,
διατηρούµενου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως
εκπτώτου.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την
ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου σύµβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας
ηµερησίως για κάθε ηµέρα διακοπής και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης, ίσης µε το
1/30 της µηνιαίας αµοιβής του.
Στην ανωτέρω περίπτωση η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο,
να προβεί σε απευθείας ανάθεση (µε ελεύθερη τιµή) των σχετικών εργασιών σε τρίτο και να
αξιώσει, από τον έκπτωτο ανάδοχο, την τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιµής, παράλληλα µε την
αξίωση για κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί, θα περιλαµβάνει ειδική ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της
οποίας ο ανάδοχος ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 του Ν.4281/2014). Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, παράβαση των
υποχρεώσεων της ως άνω ρήτρας, εκ µέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία,
για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
(Αντικείµενο έργου)
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ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οι προς καθαρισµοί χώροι είναι οι εξής:
α. το κτίριο επί της Σταδίου 27 και ∆ραγατσανίου 2, η είσοδος, όλοι οι όροφοι του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος), το κλιµακοστάσιο,
οι κοινόχρηστοι χώροι όλων των ορόφων, οι ανελκυστήρες αυτού καθώς και ο υπόγειος χώρος και
οι τουαλέτες του υπογείου και οι δύο φωταγωγοί.
β. το κτίριο επί της Σταδίου 31, οι όροφοι 1ος , 2ος , 3ος , 4ος και 5ος καθώς και το αντίστοιχο
κλιµακοστάσιο αυτών µε την είσοδο και τους ανελκυστήρες.
γ. το κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, ο 3ος όροφος, η πτέρυγα προς την οδό Σταδίου.
δ. το κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2, οι όροφοι 1ος , 2ος , 3ος , 4ος , 6ος η είσοδος, τα
κλιµακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών µέχρι τους ανελκυστήρες.
ε. το κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 60, οι όροφοι 2ος , 5ος και 6ος (∆ιεύθυνση Ειδικού
Ληξιαρχείου), η είσοδος, τα κλιµακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών, µέχρι τους
ανελκυστήρες.
Μικτές επιφάνειες
Περιλαµβάνουν κλιµακοστάσια, διαδρόµους, βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 27
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

1ος ΟΡΟΦΟΣ …………………………………………….
2ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
3ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
4ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
5ος ΟΡΟΦΟΣ …………………………………………...
6ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
7ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
8ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
ΣΥΝΟΛΟ ………………………………………………….

516
516
516
516
516
516
516
474
4.086

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

3ος ΟΡΟΦΟΣ …………………………………………...
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

952
952

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 31
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

1ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
2ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
3ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
4ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
5ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

388
388
388
388
388
1.940
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

ΙΣΟΓΕΙΟ ………………………………………….………
ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ ……………………………………………
1ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
2ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
3ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
4ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
6ος ΟΡΟΦΟΣ …………………………………………….
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

90
45
740
740
1.180
1.260
1.050
5.205

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

2ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
5ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
6ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

305
305
260
870

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τους προς καθαρισµό χώρους, προκειµένου να
συντάξουν τις προσφορές τους, απευθυνόµενοι στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής
Υπηρεσίας (τηλ. 213 136 1660)
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά καθαρισµού όλων των κοινοχρήστων
χώρων, διαδρόµων, εισόδων, κλιµακοστασίων,
Γενικό πλύσιµο των τουαλετών µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά των
λεκανών και των σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων, καθρεπτών,
δαπέδων, ουρητηρίων , παραθύρων. Για τον καθαρισµό των τουαλετών θα καταβάλλεται
ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα.
Άδειασµα
των καλαθιών απορριµµάτων, καθάρισµα, πλύσιµο εντός τους
και
αντικατάσταση πλαστικής σακούλας.
Καθαρισµός γραφείων : ξεσκόνισµα και καθάρισµα
Άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων και τοποθέτηση νέας σακούλας καθηµερινά,
πλύσιµο εντός τους όταν υπάρχει ανάγκη
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων
Σκούπισµα µε ηλεκτρικές σκούπες των χαλιών και των µοκετών.
Μεταφορά των σάκων των απορριµµάτων καλά δεµένων στους κατάλληλους χώρους, για
να τους παραλαµβάνει το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ
• Καθάρισµα όλων των υαλοπινάκων (τζαµιών), των παραθύρων των γραφείων
καθώς και των κοινοχρήστων χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά µία (1) φορά το
δίµηνο.
• Καθαρισµός του υπογείου µία (1) φορά το εξάµηνο, ήτοι δύο (2) φορές το χρόνο.
• Καθαρισµός και άσπρισµα των δύο (2) φωταγωγών του κτιρίου επί της Σταδίου 27
µία (1) φορά το εξάµηνο, ήτοι δύο (2) φορές το χρόνο.
30

Α∆Α: 7Ω8Ο465ΦΘΕ-ΕΘΖ

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες, σε ώρες από
τις 15:00 έως τις 19:30.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 2072/1992, «οι δηµόσιες υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οι οργανισµοί τοπική αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) επιτρέπεται να
αναθέτουν µε σύµβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου
της καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων και των παραρτηµάτων τους σε ειδικά συνεργεία
καθαρισµού, εφόσον η αµοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την απαιτούµενη δαπάνη για την
πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας. Αν δεν εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από εταιρείες ή επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση µε σύµβαση έργου σε ιδιώτες
επαγγελµατίες».
Με το άρθρο 33 παρ. 1α του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαίσιο
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», καταργήθηκαν οι κενές, κατά την έναρξη ισχύος του
νόµου, οργανικές θέσεις πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.
Η κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων στον κλάδο της καθαριότητας οδήγησε σε
αδυναµία τήρησης των ειδικών προϋποθέσεων του Ν. 2072/1992. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στο
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σε εφαρµογή του 4024/2011,
καταργήθηκαν µε την διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού ΕΣ.∆.Α. (Α.Π. 46924/18-11-2011),
επτά κενές οργανικές θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Στην συνέχεια, µε τον Οργανισµό του
Υπουργείου Εσωτερικών (Π.∆. 105/2014), συστάθηκαν τέσσερις θέσεις, µόνιµου προσωπικού,
κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και δύο θέσεις, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας. Από τις ανωτέρω θέσεις παραµένουν κενές οι
πέντε, παρότι από σχετικό διαγωνισµό που έλαβε χώρα το έτος 2008 εκκρεµούν προς διορισµό,
λόγω της ισχύος του Ν. 4024/2011.
Συνεπεία των ανωτέρω, καθώς και του γεγονότος ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου
στεγάζονται σε πέντε κτίρια, ο καθαρισµός των οποίων για συγκεκριµένους χώρους απαιτεί ειδικό
εξοπλισµό (ηλεκτρικές σκούπες για τον καθαρισµό χαλιών και µοκετών, εξοπλισµό για τον
καθαρισµό των φωταγωγών κ.λπ.), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.,
αλλά και για λόγους δηµόσιας υγείας κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η ανάθεση των εργασιών σε
συνεργεία καθαρισµού µε την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού, προϋπολογισµού
108.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, ετησίως.
Το ανωτέρω ποσό αναλύεται σε 82.000,00€ για το µισθολογικό κόστος και σε 26.000,00€
για το εργολαβικό κόστος, το διοικητικό κόστος, τις πάσης φύσεως κρατήσεις και τον
εξοπλισµό/αναλώσιµα, ετησίως.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα πρέπει το συνεργείο καθαρισµού να αποτελείται από ικανό
αριθµό καθαριστών/στριών (κατ’ ελάχιστο εννέα (9)), έτσι ώστε οι εργασίες καθαρισµού, σε
ηµερήσια βάση να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 19:30.
Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα προσκοµίσει αναλυτική ονοµαστική
κατάσταση εργαζοµένων που θα απασχοληθεί ανά κτίριο και όροφο. ∆εν θα πραγµατοποιούνται
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αλλαγές του προσωπικού του συνεργείου καθαριότητας, χωρίς την έγγραφη ενηµέρωση και την
έγκριση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Τα προϊόντα καθαρισµού απολύµανσης, τα εργαλεία - µέσα καθαρισµού, τα µηχανήµατα που
απαιτούνται καθώς και οι σάκοι απορριµµάτων, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ανάδοχος εταιρεία
οφείλει να παραδώσει τα είδη και την ποσότητα των προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης, τα
οποία θα είναι ευρέως γνωστά, που θα χρησιµοποιούνται από το συνεργείο καθαριότητας ανά
κτίριο κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας σύµβασης στα µέλη της
επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής εργασιών του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, σε περίπτωση που της ζητηθεί από αυτά. Επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης διατηρεί το δικαίωµα να στείλει δείγµα
οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, οποιαδήποτε
χρονική στιγµή και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68 του
Ν.3863/2010 και συγκεκριµένα, τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για το προσωπικό που
απασχολεί και τις υποχρεώσεις που έχει προς αυτό, όπως και κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί
από τυχαίο γεγονός ή ελλιπή µέτρα ασφαλείας.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την επανόρθωση κάθε ζηµίας που τυχόν θα προκληθεί
στο κτίριο, σε αντικείµενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο από µέσα και υλικά που θα χρησιµοποιεί,
καθώς και για κάθε πράξη ή παράλειψη του προσωπικού του.
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νοµοθεσίας και των
υποχρεώσεών του προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στο εν λόγω έργο
µε πλήρη στοιχεία, νόµιµη παραµονή στη χώρα µας και ό,τι άλλο του ζητηθεί και να το ασφαλίσει
µε δικές του δαπάνες, για κάθε είδους ατύχηµα.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, οι οποίες απορρέουν από την Εργατική
και Ασφαλιστική Νοµοθεσία, το ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.
5. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λ.π. καθώς και οι
εργοδοτικές εισφορές, βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Για την πληρωµή του αναδόχου, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, θα
προσκοµίζει και κατάσταση ασφάλισης προσωπικού καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου αγοράς
ενσήµων ότι τα άτοµα που απασχολήθηκαν, ασφαλίστηκαν κανονικά. Η ανάδοχος εταιρεία
υποχρεούται να καταθέσει στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας την
κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από τη ∆/νση Επιθεώρησης Εργασίας µαζί µε το τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών.
7. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης δεν φέρει καµία αστική ή άλλη
ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για το προαναφερθέν έργο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Χρησιµοποιούµενα
Μηχανήµατα

Χρησιµοποιούµενος
Εξοπλισµός

Χρησιµοποιούµενα
Υλικά

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ…
1
Χώρος …….
2
Χώρος …….
3
Χώρος …….
…
Χώρος …….
…
Χώρος …….
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ….
1
Χώρος …….
2
Χώρος …….
3
Χώρος …….
…
Χώρος …….
…
Χώρος …….

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΩΡΑΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ…
1
Χώρος …….
2
Χώρος …….
3
Χώρος …….
… Χώρος …….
… Χώρος …….
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ….
1
Χώρος …….
2
Χώρος …….
3
Χώρος …….
… Χώρος …….
… Χώρος …….

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΟΡΟΦΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

34

Α∆Α: 7Ω8Ο465ΦΘΕ-ΕΘΖ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΦΠΑ 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Όροφος……
………
1

ΜΗΝΙΑΙΟ
……….
……….
……….

ΕΤΗΣΙΟ
………..
…………
.............

ΦΠΑ 23%

…………

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

………..
……….
………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……….
Όροφος…….
…………..
2

………..
……….
...........

ΦΠΑ 23%

………..
………..
………

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

………..
………..
…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……….
Όροφος……
……….
3

……….
…………
…………

ΦΠΑ 23%

…………
………..
…………..

,,,,,,,,,,,
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

…………
……….

….

…..
….
……

ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

…………
………..
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…………
ΦΠΑ 23%

………….

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

…………

…………

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ
ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΨΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ ΦΠΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Χ1

ΕΤΗΣΙΩΣ

Χ 12

ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Χ 24

Χ1
Χ1

Χ 12
Χ 12

Χ 24
Χ 24

Χ1

Χ 12

Χ 24

Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1
Χ1

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ1

Χ 12

12
12
12
12
12
12

24
24
24
24
24
24

Χ 24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
………………………………………..
Ηµεροµηνία έκδοσης,.............
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ……………….. για ευρώ ………………….…….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των
εταιρειών α).…………β) …….., ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
για τη συµµετοχή τους στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την υπ’
αρ.……….. ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας ή όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας
των εταιρειών α).…………β) …….., ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
τα ΝΠ∆∆, 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 Ε’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης………………………………….

Προς: ………………………………..

Ηµεροµηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ……………….. για ευρώ ………………….…….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας των
εταιρειών α).…………β) …….., ατοµικά και για κάθε µία 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 της σύµβασης που αφορά στο διαγωνισµό της ………………….. µε
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την υπογραφή της
σύµβασης, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας
ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
τα ΝΠ∆∆, 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 ΣΤ’
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ …………….
Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την
υπογραφή της σύµβασης
Στην Αθήνα σήµερα, την ……………….., ηµέρα …………………, στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης (Σταδίου 31), µεταξύ:
Αφενός:
Του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΦΜ 090056250, ∆ΟΥ Α’
Αθηνών), νόµιµα εκπροσωπούµενου από …….……………………………., …………………………… του
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., µε την ιδιότητά …… αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί Προµηθειών και ∆ηµοσίου
Λογιστικού, που εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε την Α.Π …………………………….
(ΦΕΚ ………………………….) απόφαση και την Α.Π……………………… Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων
(ΦΕΚ …………………………….),
και αφετέρου:
Της εταιρείας ……………………... (ΦΕΚ ΤΑΕΕΠΕ & ΓΕΜΗ …………….) που εδρεύει στην οδό
……………………………, µε ΑΦΜ ……………….., ∆.Ο.Υ. ……………………. και αρ. ΓΕΜΗ ……………….,
νοµίµως εκπροσωπούµενης από τον ……………. (Α.∆.Τ. …………………..),
και έχοντας υπόψη:
1. Τις υπηρεσιακές ανάγκες (Α∆ΑΜ: ………………).
2. Την από …………………. προσφορά της εταιρείας ……………………………..
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσµευόµενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του
εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης, βάσει της αριθµ. πρωτ. ………………….. (Α∆Α:……………….,
Α∆ΑΜ: ………………..) απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και
την α/α …………….. καταχώρησή της στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε στο
Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Τη µε αριθµ. πρωτ. ………….. (Α∆Α………) απόφασή µας σχετικά µε την προέγκριση ανάληψης
υποχρέωσης οικονοµικού έτους 2016 για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.
5. Τη µε αριθµ. πρωτ. ………….. (Α∆Α………) απόφασή µας σχετικά µε την προέγκριση ανάληψης
υποχρέωσης οικονοµικού έτους 2017 για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.
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6. Την αριθµ. πρωτ. ……………… απόφασης έγκρισης διενέργειας του ως άνω ηλεκτρονικού
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού.
7. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση», (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) .
8. Την Α.Π. 45652/24-11-2014 (Α∆Α: 7ΡΛ5Ν-ΗΚΜ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού και παραλαβής εργασιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
9. Την Α.Π.49046/12-12-2014 (Α∆Α: ΒΑΘ2Ν-2ΧΨ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας
διαγωνισµών και παραλαβής εργασιών και προµηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του
Π.∆.118/2007 και των προσφυγών του Ν.3886/2010, όπως ισχύει.
10. Την Α.Π……………….. (Α∆Α:…………………) απόφαση κατακύρωσης.
συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
Ανατίθενται οι υπηρεσίες καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών σε συνεργείο καθαρισµού της εταιρείας
………………………………… για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από την υπογραφή της παρούσας,
σύµφωνα µε την αριθµ. Πρωτ. ……………………. απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οι προς καθαρισµοί χώροι είναι οι εξής:
α. το κτίριο επί της Σταδίου 27 και ∆ραγατσανίου 2, η είσοδος, όλοι οι όροφοι του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (1ος, 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, 8ος), το κλιµακοστάσιο,
οι κοινόχρηστοι χώροι όλων των ορόφων, οι ανελκυστήρες αυτού καθώς και ο υπόγειος χώρος και
οι τουαλέτες του υπογείου και οι δύο φωταγωγοί.
β. το κτίριο επί της Σταδίου 31, οι όροφοι 1ος , 2ος , 3ος , 4ος και 5ος καθώς και το αντίστοιχο
κλιµακοστάσιο αυτών µε την είσοδο και τους ανελκυστήρες.
γ. το κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, ο 3ος όροφος, η πτέρυγα προς την οδό Σταδίου.
δ. το κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2, οι όροφοι 1ος , 2ος , 3ος , 4ος , 6ος η είσοδος, τα
κλιµακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών µέχρι τους ανελκυστήρες.
ε. το κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 60, οι όροφοι 2ος , 5ος και 6ος (∆ιεύθυνση Ειδικού
Ληξιαρχείου), η είσοδος, τα κλιµακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών, µέχρι τους
ανελκυστήρες.
Μικτές επιφάνειες
Περιλαµβάνουν κλιµακοστάσια, διαδρόµους, βοηθητικούς χώρους και χώρους υγιεινής.
ΣΤΑ∆ΙΟΥ 27
Επιφάνειες
1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος

ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ
ΟΡΟΦΟΣ

…………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………...
……………………………………………
……………………………………………

Μικτές / µ2
516
516
516
516
516
516
516
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8ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
ΣΥΝΟΛΟ ………………………………………………….

474
4.086

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 29
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

3ος ΟΡΟΦΟΣ …………………………………………...
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

952
952

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 31
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

1ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
2ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
3ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
4ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
5ος ΟΡΟΦΟΣ …………………….……………………..
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

388
388
388
388
388
1.940

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

ΙΣΟΓΕΙΟ ………………………………………….………
ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ ……………………………………………
1ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
2ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
3ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
4ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
6ος ΟΡΟΦΟΣ …………………………………………….
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

90
45
740
740
1.180
1.260
1.050
5.205

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60
Επιφάνειες

Μικτές / µ2

2ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
5ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
6ος ΟΡΟΦΟΣ ……………………………………………
ΣΥΝΟΛΟ …………………………………………………

305
305
260
870

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά καθαρισµού όλων των κοινοχρήστων
χώρων, διαδρόµων, εισόδων, κλιµακοστασίων,
Γενικό πλύσιµο των τουαλετών µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά των
λεκανών και των σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων, καθρεπτών,
δαπέδων, ουρητηρίων , παραθύρων. Για τον καθαρισµό των τουαλετών θα καταβάλλεται
ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα.
Άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων, καθάρισµα, πλύσιµο εντός τους και αντικατάσταση
πλαστικής σακούλας.
Καθαρισµός γραφείων : ξεσκόνισµα και καθάρισµα
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Άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων και τοποθέτηση νέας σακούλας καθηµερινά,
πλύσιµο εντός τους όταν υπάρχει ανάγκη
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων
Σκούπισµα µε ηλεκτρικές σκούπες των χαλιών και των µοκετών.
Μεταφορά των σάκων των απορριµµάτων καλά δεµένων στους κατάλληλους χώρους, για
να τους παραλαµβάνει το απορριµµατοφόρο του ∆ήµου.
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ
• Καθάρισµα όλων των υαλοπινάκων (τζαµιών), των παραθύρων των γραφείων
καθώς και των κοινοχρήστων χώρων, εσωτερικά και εξωτερικά µία (1) φορά το
δίµηνο.
• Καθαρισµός του υπογείου µία (1) φορά το εξάµηνο, ήτοι δύο (2) φορές το χρόνο.
• Καθαρισµός και άσπρισµα των δύο (2) φωταγωγών του κτιρίου επί της Σταδίου 27
µία (1) φορά το εξάµηνο, ήτοι δύο (2) φορές το χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται σε καθηµερινή βάση κατά τις εργάσιµες ηµέρες, σε ώρες από
τις 15:00 έως τις 19:30.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το συνεργείο καθαρισµού θα αποτελείται από ….. καθαρίστριες/καθαριστές, έτσι ώστε οι εργασίες
καθαρισµού, σε ηµερήσια βάση να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 19:30, που θα απασχολούνται
στα κάτωθι κτίρια/ορόφους και µε το εξής χρονοδιάγραµµα, ως εµφανίζεται στον κατωτέρω
πίνακα:

Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης, προσκόµισε αναλυτική ονοµαστική κατάσταση
εργαζοµένων που θα απασχοληθεί ανά κτίριο και όροφο. ∆εν θα πραγµατοποιούνται αλλαγές του
προσωπικού του συνεργείου καθαριότητας, χωρίς την έγγραφη ενηµέρωση και την έγκριση της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Τα προϊόντα καθαρισµού απολύµανσης, τα εργαλεία - µέσα καθαρισµού, τα µηχανήµατα που
απαιτούνται καθώς και οι σάκοι απορριµµάτων, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ανάδοχος εταιρεία
οφείλει να παραδώσει τα είδη και την ποσότητα των προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης, τα
οποία θα είναι ευρέως γνωστά, που θα χρησιµοποιούνται από το συνεργείο καθαριότητας ανά
κτίριο κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ισχύος της παρούσας σύµβασης στα µέλη της
επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής εργασιών του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, σε περίπτωση που της ζητηθεί από αυτά. Επισηµαίνεται ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης διατηρεί το δικαίωµα να στείλει δείγµα
οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, οποιαδήποτε
χρονική στιγµή και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.
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2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68 του
Ν.3863/2010 και συγκεκριµένα, τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για το προσωπικό που
απασχολεί και τις υποχρεώσεις που έχει προς αυτό, όπως και κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί
από τυχαίο γεγονός ή ελλιπή µέτρα ασφαλείας.
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για την επανόρθωση κάθε ζηµίας που τυχόν θα προκληθεί
στο κτίριο, σε αντικείµενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο από µέσα και υλικά που θα χρησιµοποιεί,
καθώς και για κάθε πράξη ή παράλειψη του προσωπικού του.
4. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νοµοθεσίας και των
υποχρεώσεών του προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στο εν λόγω έργο
µε πλήρη στοιχεία, νόµιµη παραµονή στη χώρα µας και ό,τι άλλο του ζητηθεί και να το ασφαλίσει
µε δικές του δαπάνες, για κάθε είδους ατύχηµα.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, οι οποίες απορρέουν από την Εργατική
και Ασφαλιστική Νοµοθεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται
να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.
5. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα κ.λ.π. καθώς και οι
εργοδοτικές εισφορές, βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Για την πληρωµή του αναδόχου, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, θα
προσκοµίζει και κατάσταση ασφάλισης προσωπικού καθώς και αντίγραφο βιβλιαρίου αγοράς
ενσήµων ότι τα άτοµα που απασχολήθηκαν, ασφαλίστηκαν κανονικά. Η ανάδοχος εταιρεία
υποχρεούται να καταθέσει στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας την
κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από τη ∆/νση Επιθεώρησης Εργασίας µαζί µε το τιµολόγιο
παροχής υπηρεσιών.
7. Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης δεν φέρει καµία αστική ή άλλη
ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για το προαναφερθέν έργο.

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αξία από την ανάθεση των εν λόγω εργασιών καθαριότητας των χώρων των
καταστηµάτων του ΥΠ.ΕΣ. ανέρχεται στο ποσό των …………………………… ευρώ
(………………. €) πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, ήτοι …………………. ευρώ
(…………….. €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Το µηνιαίο τίµηµα ανέρχεται σε
…………………………… ευρώ (………………. €) πλέον ΦΠΑ ήτοι…………………. ευρώ
(…………….. €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Από το ποσό αυτό, τα ……………. € αφορούν τις µικτές αποδοχές των καθαριστριών για
δύο (2) έτη και τα …………………… € αφορούν την εργοδοτική εισφορά προς τα ασφαλιστικά
ταµεία για διάρκεια δύο (2) ετών.
Στις ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις, καθώς
και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω ανάθεση έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις
του ΚΑΕ 0875 του Ειδικού Φορέα 07-110 του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης οικονοµικών ετών 2015, 2016 και 2017.
Η πληρωµή της δικαιούχου εταιρείας θα γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα µε
χρηµατικό ένταλµα πληρωµής, µετά από βεβαίωση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής των εργασιών.
Κάθε µήνα και πριν από κάθε πληρωµή ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει στο Υπουργείο
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης:
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Ι) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
ΙΙ) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας
IΙΙ) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.)
ΙV) Μισθοδοτικές καταστάσεις εξόφλησης ανά εργαζόµενο προς έλεγχο
V) Πίνακα (κατάσταση) προσωπικού
VI) Ταµειακό παραστατικό µηνός από τον ασφαλιστικό φορέα των εργαζοµένων
Η µισθοδοτική κατάσταση θα προσκοµίζεται στο ΙΚΑ για έλεγχο και στη συνέχεια θα δίδεται
φωτοτυπία στα αρµόδια όργανα του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής των υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, εφόσον διαπιστώνει την καλή
εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το υπό πληρωµή τιµολόγιο, συντάσσει
πρωτόκολλο παραλαβής και το υποβάλλει στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που η αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής των υπηρεσιών
καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
διαπιστώσει πληµµελή εκτέλεση εργασιών ή πρόκληση ζηµιών, το Υπουργείο Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης θα δικαιούται ανάλογη µείωση της αµοιβής ή ακόµη και λύση της
συµβάσεως και είσπραξη αποζηµίωσης µέχρι του συνολικού κόστους των προκληθεισών ζηµιών.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πληµµελής καθαρισµός, µετά από εισήγηση της Επιτροπής
Παραλαβής – Παρακολούθησης, το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης έχει
το δικαίωµα να περικόψει ποσοστό µέχρι το 50% και όχι λιγότερο από 10% επί της καθαρής αξίας
του τιµολογίου, ή και να καταγγείλει τη σύµβαση εάν επαναληφθεί πληµµελής καθαρισµός.
Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της Εργατικής Νοµοθεσίας και
των υποχρεώσεών του προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
προσκοµίσει στην Υπηρεσία µας κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στο εν λόγω έργο
µε πλήρη στοιχεία, νόµιµη παραµονή στη χώρα µας και ό,τι άλλο του ζητηθεί και να το ασφαλίσει
µε δικές του δαπάνες, για κάθε είδους ατύχηµα.
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αναδόχου, οι οποίες απορρέουν από την
Εργατική και Ασφαλιστική Νοµοθεσία, το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 68 του
Ν.3863/2010.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ο ανάδοχος ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτού, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη αυτής (άρθρο 46 του Ν.4281/2014). Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί, µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, παράβαση των
υποχρεώσεων της ως άνω ρήτρας, εκ µέρους του αναδόχου, ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος.
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία,
για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, η ανάδοχος εταιρεία προσκόµισε εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης (αριθµ. Εγγυητικής Επιστολής ……………………………….
της …………………… Τράπεζας), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
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αξίας των υπό εκτέλεση υπηρεσιών καθαρισµού στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι …………………..€.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη, µε ηµεροµηνία
έναρξης την ………………………… και ηµεροµηνία λήξης την ………………………….
Η σύµβαση δύναται να ανανεωθεί για ένα (1) έτος µε έγγραφη αίτηση της αναδόχου
εταιρείας και µε σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
ύστερα από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας, µε αυξήσεις που δεν υπερβαίνουν
το µέσο δείκτη τιµών καταναλωτή (βάσει των στοιχείων Ε.Σ.Υ.Ε)
Κατά τα λοιπά ισχύουν και δεσµεύουν την ανάδοχο εταιρεία οι όροι της Α.Π. …………………
διακήρυξης, της Α.Π……………….. κατακυρωτικής απόφασης του Υπουργείου, καθώς και η
οικονοµοτεχνική προσφορά της.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόµιµα από
τους συµβαλλόµενους σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα, από τα οποία, δύο (2) αντίτυπα
κατατέθηκαν στο Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης, ένα (1) αντίτυπο έλαβε η ανάδοχος εταιρεία και ένα (1) αντίτυπο απεστάλη
στην Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.

……………………………………………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

………………………………………….
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