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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΤΑΔΙΟΥ 31

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

10559

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Τηλέφωνο

2131361661

Φαξ

2131361631

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

abarouta@ypes.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αγγελική Μπαρουτά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ypes.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο, Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο σχεδιασμός και η πραγμάτωση βιώσιμων
δημόσιων διοικητικών συστημάτων και δημόσιων πολιτικών στο χώρο εποπτείας του, δηλαδή στο
χώρο της αποκεντρωμένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επιπλέον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και από τον ιστότοπο του
Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr
β)
Οι
προσφορές
πρέπει
να
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στην
διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι οι Ειδικοί Φορείς 1007 201 και 1007 203. Η
δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον ΑΛΕ 2420204001 των ανωτέρω Φορέων του
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019, 2020, 2021 και 2022.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασηςΑναλυτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στους εξής χώρους όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων:
α. Κτίριο επί της Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, η είσοδος, όλοι οι όροφοι του Υπουργείου (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. 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. Κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, ο 3ος όροφος, η πτέρυγα προς την οδό Σταδίου
δ. 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. Κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 60, οι όροφοι 2ος , 5ος και 6ος (Διεύθυνση Ειδικού
Ληξιαρχείου), η είσοδος, τα κλιμακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών, μέχρι τους
ανελκυστήρες.
στ. Κτίριο επί της οδού Δραγατσανίου 8, ο 3ος όροφος και 7ος όροφος
ζ. Κτίριο επί της οδού Νίκης 11
η. Κτίριο επί της οδού Κρατίνου 9
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ –ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε κτίριο ξεχωριστά, αλλά θα αναφέρεται και το άθροισμα των
προσφερόμενων τιμών για τα οκτώ (8) κτίρια, και η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των οκτώ
(8) κτιρίων στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ως άθροισμα των οκτώ (8(
κτιρίων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : . 90911200-08 (Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων).
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ
(312.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 251.612,90€,
ΦΠΑ: 60.387,10)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες . Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες ακόμα μετά τη λήξη της σύμβασης.
Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του δικαιώματος προαίρεσης (παράτασης) ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (156.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ: 125.806,50€, ΦΠΑ: 30.193,56€.)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται
στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (468.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 377.420,00€, ΦΠΑ : 90.581,00€).
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων από τον ΑΛΕ 2420204001 των
Ειδικών Φορέων 1007-201 και 1007-203, βάσει των ακόλουθων αποφάσεων:
 Την
με
αριθμό
πρωτοκόλλου
74175/17-12-2018
(ΑΔΑ:ΩΜ10465ΧΘ7-ΝΩΤ,
ΑΔΑΜ:19REQ004402489) απόφαση προέγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους
468.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 των Ειδικών Φορέων 1007-201 και 1007-203 ετών 2019,
2020 και 2021.
 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6121/30-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΔΞ465ΧΘ7-ΠΦΤ) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 16.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-203 έτους
2019.
 Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2115/02-01-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ψ9465ΧΘ7-89Ο) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 140.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-201 έτους
2019.
 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 33613/3-5-2019 τεκμηριωμένο αίτημα μερικής ανάκλησης
ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εσωτερικών.
 Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 36426/13-5-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΔ7465ΧΘ7-Ι1Η) και 36427/13-52019 (ΑΔΑ 6ΘΝΠ465ΧΘ7-Ε74) ανακλητικές αποφάσεις για ποσά 35.000 και 4.000 ευρώ
αντίστοιχα.
 Τη με αριθμό πρωτ. 43191/6-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΘΠ465ΧΘ7-9ΓΣ) Απόφαση Έγκρισης
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 39.000 ευρώ για το έτος 2022 σε βάρος των
πιστώσεων του ΑΛΕ 2420204001 των ΕΦ 1007-201 και 1007-203.
Σε περίπτωση μεταστέγασης του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών η σύμβαση
θα λύεται αυτοδίκαια και το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλλει τα δεδουλευμένα μέχρι την
ημέρα της λύσης της σύμβασης χωρίς άλλη υποχρέωσή του.
Στην περίπτωση μεταστέγασης μέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η σύμβαση θα
ισχύει κατά το μέρος των υπηρεσιών που δεν στεγάζονται 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
μεταστεγαστούν, ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

κατ΄



του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της υποπαραγράφου Γ1 «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α)
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010
(Α 115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» και την επ΄αυτού τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (Α΄88)
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



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).



του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010).



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».



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,



του Π.Δ 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»(Α΄ 180).



του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ( Α΄145)
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του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
160/Α’/29-08-2018).



το με αριθμό πρωτοκόλλου 63093/08-11-2017 Πρωτογενές αίτημά μας που αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003976767.



τη
με
αριθμό
πρωτοκόλλου
74175/17-12-2018
(ΑΔΑ:ΩΜ10465ΧΘ7-ΝΩΤ)
(ΑΔΑΜ:19REQ004402489) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους
468.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 των Ειδικών Φορέων 1007-201 και 1007-203 ετών 2019,
2020 και 2021.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6121/30-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΔΞ465ΧΘ7-ΠΦΤ) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 16.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-203 έτους
2019.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2115/02-01-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ψ9465ΧΘ7-89Ο) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 140.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-201 έτους
2019.



το με αριθμό πρωτοκόλλου 33613/3-5-2019 τεκμηριωμένο αίτημα μερικής ανάκλησης
ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εσωτερικών.



τις με αριθμό πρωτοκόλλου 36426/13-5-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΔ7465ΧΘ7-Ι1Η) και 36427/13-52019 (ΑΔΑ 6ΘΝΠ465ΧΘ7-Ε74) ανακλητικές αποφάσεις για ποσά 35.000 και 4.000 ευρώ
αντίστοιχα.



τη με αριθμό πρωτικόλλου 43191/6-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΘΠ465ΧΘ7-9ΓΣ) Απόφαση Έγκρισης
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 39.000 ευρώ για το έτος 2022 σε βάρος των
πιστώσεων του ΑΛΕ 2420204001 των ΕΦ 1007-201 και 1007-203.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 43567/7-6-2019 απόφαση έγκρισης διενέργειας ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1177/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΓ7465ΧΘ7-ΑΓ9) Απόφαση
συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και
προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και των Προσφυγών σύμφωνα με το ν.
4412/2016 για το έτος 2019.



τα από 10-10-2018 και 25-10-2018 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Διαχείρισης
Υλικού και Υποδομών, με τα οποία αποτυπώνεται η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στους χώρους των καταστημάτων του ΥΠ.ΕΣ. και της ΓΓΙΦ.



το από 24-04-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης για την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού καθαριότητας.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/07/2019 και ώρα 15:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος, την 30 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
20/06/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : http://www.promitheus.gov.gr
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.ypes.gr στην διαδρομή : http://www.ypes.gr/el/Ministry/Contests/

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
o

η με αρ. 2019/S 118-289918 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

o

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής:
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΓΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ)
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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2.1.2

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) και
απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων 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.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4

Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και
η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης,
αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
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61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5

Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης , τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1

Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2

Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (5.032,26€).
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23-08-2020, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών, και
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.6, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία
Ειδικά για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/ και φύλαξης ως σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ.
2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.
4144/2013(Α’ 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
πρόνοιας».
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσία στον καθαρισμό συναφών κτιρίων
β) να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
γ) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
2.2.5

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με:
α) το διεθνές πρότυπο ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας
β) το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 για την υγιεινή και ασφάλεια
γ) το διεθνές πρότυπο ISO 14001 για την περιβαλλοντική διαχείριση
2.2.6

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι
θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.7

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα Γ’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
α) Κατάλογο εργασιών που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά
ορθής εκτέλεσης.
β) Δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου
υπηρεσιών και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησης του κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια.
γ) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος
υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης.
Β. 3 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
κάτωθι πιστοποιητικά (σε ισχύ):
i) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.
ii) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για την υγιεινή και ασφάλεια σύμφωνα με
το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001.
iii) Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. α) η Αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,
υποβάλλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το
πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την
υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή
δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
β) για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και
φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις
της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1

Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το άθροισμα των οκτώ (8) κτιρίων.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Διακήρυξης για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά κτίριο, αλλά και ως άθροισμα των οκτώ (8) κτιρίων.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
[Ηλεκτρονική Διαδικασία]
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
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 (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σύμφωνα
με το Κεφάλαιο 2.4 και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ & Β’ της παρούσας Διακήρυξης και τις υποβάλλουν
επισυνάπτοντας ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με τη παρ.
3 του άρθρου 8 της αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) Υπουργικής Απόφασης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της
παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ).
Το εν λόγω έντυπο υποβάλλεται, σύμφωνα με τις Οδηγίες-ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ακόλουθη διαδρομή:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26
cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D34
86624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61]
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, ως συνημμένο Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
της παρούσας Διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή (για το άθροισμα των οκτώ κτιρίων), όπως ορίζεται
κατωτέρω ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β’ της διακήρυξης:
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας διακήρυξης) συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ).
2. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ1 ν.3863/2010 (Α’
115) ανά μήνα και ανά κτίριο:
Α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση
Β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
Γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
Δ) Το ύψος του προϋπολογισμού ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων
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Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
Στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, για τον καθαρισμό των χώρων.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίσουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
3. Το τίμημα τα προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια τιμή ανά
μήνα και ανά κτίριο, καθώς και για το σύνολο των οκτώ (8) κτιρίων ανά μήνα και ετησίως,
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της διακήρυξης και των αναφερομένων στην
παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθαρισμού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά συμπληρωμένο, στο σύνολο των πεδίων, το
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ένα για κάθε κτίριο) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της
παρούσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 22 του ν.4144/2013) από τον οποίο προκύπτει το συνολικό κόστος των
προσφερομένων υπηρεσιών ανά μήνα και ανά κτίριο άνευ ΦΠΑ και συμπληρωμένου ΦΠΑ. Η
προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογηθεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
Το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών καθαρισμού ανά μήνα και ανά κτίριο, είναι το
ποσό που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο με α/α 11: «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)»
και στο πεδίο με α/α 12:
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β ‘ της παρούσας διακήρυξης.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει το χαμηλότερο
άθροισμα τιμών (για το σύνολο των κτιρίων) στα πεδία α/α 11 (αριθμητικώς) και α/α 12
(ολογράφως) στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσας
διακήρυξης.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «οικονομική προσφορά» την ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με
το υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΄της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ ολη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο
κεφάλαιο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 30/07-2019 και ώρα 11:00



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2

Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω
υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
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κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4
- 2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης , είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της
αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι α) δέκα (10)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β) δεκαπέντε ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επόμενη της
συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το απαράδεκτο της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν.4412/2016. κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:


Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ.365 του ν.4412/2016



Διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ. 365 του ν.4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και , σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντας και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του
ν.4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72
του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης (παράταση κατά 1 έτος) κατά την παράγραφο 4.5, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ είτε να
παρατείνει την ήδη κατατεθείσα εγγυητική καλής εκτέλεσης πριν τη λήξης της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α΄έως στ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 68
του ν.3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, καθώς και τον ειδικό όρο της παραγράφου 3 του ίδιου
άρθρου.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της-Παράταση
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες ακόμα μετά τη λήξη της σύμβασης,
εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο, με το ίδιο συμβατικό αντικείμενο, το ίδιο συμβατικό τίμημα
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. Για την παράταση της σύμβασης , ο ανάδοχος
θα προσκομίσει εκ νέου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος της προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ ή θα μεριμνήσει για την
παράταση της ήδη κατατεθείσας εγγυητικής καλής εκτέλεσης πριν τη λήξη της.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
4.6.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της
παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, θα
γίνεται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του
δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση του
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή
φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός
ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (Υ.Α. 2/107929/0026/1-12-2013
«Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών
από τις Υ.Δ.Ε» (ΦΕΚ 3172/Β) και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5
του ν.4412/2016 των κάτωθι δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή:
α. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
β. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
γ. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού
δ. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του
απασχολούμενου προσωπικού συνοδευόμενη από τη σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ.
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ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής
εργαζόμενου για οποιαδήποτε λόγο.
στ. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε
περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω τραπέζης.
ζ. Μισθοδοτική κατάσταση
η. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, σε περίπτωση
που η πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό
που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, εκτός των
προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή 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 συμβατική παραβίαση.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, του
κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών, η οποία και θα εισηγείται στην αρμόδια επιτροπή
παραλαβής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων
μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση
του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 221/ του ν.4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται για δώδεκα (12) μήνες, εφόσον
η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν
εγγράφως προς τούτο, με το ίδιο συμβατικό αντικείμενο, το ίδιο συμβατικό τίμημα και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Για την παράταση της σύμβασης, ο ανάδοχος θα
προσκομίσει εκ νέου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος της προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
κάθε χρόνο με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5c73eea7a6a68506a05cc523 στις 24/06/19 10:49
31

ΑΔΑΜ:19PROC005154503
ΑΔΑ:ΩΡΣΓ465ΧΘ7-ΡΚ8
υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείου Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης
4. Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών
5. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας κ.κ.


Γεώργιος Χρυσάφης



Μαρία Σταυρίδου



Σταύρος Πιοτόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Περιγραφή των κτιρίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
1. Κτίριο επί της οδού Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2
8 όροφοι, τουαλέτες, κλιμακοστάσιο, κοινόχρηστοι χώροι όλων των
ορόφων, ανελκυστήρες, υπόγειος χώρος, τουαλέτες υπόγειου χώρου,
δύο (2) φωταγωγοί συνολικού εμβαδού 4.086 τ.μ.

2. Κτίριο επί της οδού Σταδίου 29
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Ο 3ος όροφος, κοινόχρηστοι χώροι, τουαλέτες συνολικού εμβαδού
952τ.μ.

3. Κτίριο επί της οδού Σταδίου 31
1ος, 2ος , 3ος, 4ος,5ος όροφοι, τουαλέτες, κλιμακοστάσιο, είσοδος και
ανελκυστήρες συνολικού εμβαδού 1.878,43τ.μ

4. Κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 2
1ος,2ος,3ος,4ος,6ος όροφοι, τουαλέτες, κλιμακοστάσια μέχρι τους
ανελκυστήρες συνολικού εμβαδού 5.105τ.μ.

5. Κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 60
2ος,5ος,6ος όροφοι, είσοδος, τουαλέτες, κλιμακοστάσια, κοινόχρηστοι
χώροι μέχρι τους ανελκυστήρες συνολικού εμβαδού 870

6. Κτίριο Δραγατσανίου 8
3ος ,7ος όροφοι συνολικού εμβαδού 1091τ.μ.

7. Κτίριο Νίκης 11
Συνολικού εμβαδού 125τ.μ.

8. Κτίριο Κρατίνου 9
Συνολικού εμβαδού 388τ.μ.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ.
Α.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

1.

Εξοπλισμός γραφείων:

1.1

Καθημερινά ξεσκόνισμα στα έπιπλα γραφείων,
τηλέφωνα, περβάζια παραθύρων. Κάθε εβδομάδα
ξεσκόνισμα σε σώματα θέρμανσης, βιβλιοθήκες,
εξάλειψη αποτυπωμάτων χεριών από τις πόρτες πρίζες κλπ.

ΝΑΙ

Τοποθέτηση πλαστικών σάκων στα καλάθια
αχρήστων. Τα καλάθια αχρήστων θα αδειάζονται

ΝΑΙ

1.2
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καθημερινά και θα πλένονται όταν υπάρχει ανάγκη.
1.3

Ο εξοπλισμός πληροφορικής
επιμελημένα με στεγνό ύφασμα.

2.

Δάπεδα πλαστικά - μαρμάρινα - μωσαϊκά

2.1

Καθημερινό σκούπισμα και σφουγγάρισμα με
κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά υλικά.
Καθάρισμα των δαπέδων για να βγουν
προηγουμένως σημάδια και βρωμιές. Ιδιαίτερη
προσοχή στις γωνίες, φωτοτυπικά, Η/Υ, κλπ.
μηχανήματα.

2.1

θα

καθαρίζεται

Για τις μοκέτες και τα χαλιά όπου υπάρχουν θα
καθαρίζονται οι λεκέδες με ειδικό υγρό καθαρισμού
και το σκούπισμα θα γίνεται με ηλεκτρική σκούπα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.

Τουαλέτες

3.1

Καθημερινό
καθάρισμα
με
κατάλληλα
απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανών
τουαλετών και σκεπασμάτων αυτών, νιπτήρων και
βρυσών, πορτών, πλακιδίων, καθρεπτών και
δαπέδων. Για το καθάρισμα των χώρων αυτών θα
καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα.

ΝΑΙ

3.2

Τα απολυμαντικά θα μένουν στις λεκάνες των
τουαλετών κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας.

ΝΑΙ

4.

Κλιμακοστάσια - Κεφαλόσκαλα
Μπαλκόνια – Υαλοπίνακες (Τζάμια)

4.1

Καθημερινά σκούπισμα και σφουγγάρισμα με
κατάλληλα υλικά καθαρισμού - ξεσκόνισμα των
κουπαστών.

5.

Ανελκυστήρες

5.1

Καθημερινό καθάρισμα δαπέδων, τοιχωμάτων και
καθρεπτών των ανελκυστήρων.

Β.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

1.

Τα μπαλκόνια και οι υαλοπίνακες (τζάμια) όλων των
κτιρίων θα καθαρίζονται ανελλιπώς μία φορά το
δίμηνο.

ΝΑΙ

2.

Κάθε εξάμηνο καθαρισμός των αποθηκών - αρχείων,
όπου υπάρχουν.

ΝΑΙ

3.

Οι ψύκτες να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα με το
κατάλληλο απορρυπαντικό και ειδική μέριμνα να
λαμβάνεται στην επιφάνεια που πέφτει το νερό.

4.

-

Είσοδοι

–

Καθαρισμός του υπογείου στο κτίριο επί της οδού
Σταδίου 27 δυο φορές το μήνα. Σημείωση: Οι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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τουαλέτες
του
καθημερινά.
5.

υπογείου

θα

καθαρίζονται

Κάθε εβδομάδα απολύμανση όλων των τουαλετών με
ειδικά υγρά απολύμανσης.

6.

Κάθε εβδομάδα καθαρισμός της πρόσοψης και
εισόδου των κτιρίων καθώς και όλων των
υαλοπινάκων των εισόδων.

7.

Κάθε εξάμηνο καθαρισμός όλων των τοίχων και
διαχωριστικών των γραφείων.

8.

Καθαρισμός και άσπρισμα των δύο (2) φωταγωγών
του κτιρίου επί της Σταδίου 27 κάθε εξάμηνο.

9.

Συλλογή άχρηστου (προς ανακύκλωση) χαρτιού και
λοιπών άχρηστων υλικών, όταν αυτό είναι
απαραίτητο και μεταφορά στους ειδικούς κάδους
ανακύκλωσης εκτός των κτιρίων.

10.

Kατά την εκτέλεση του έργου καθαρισμού, ο
μειοδότης υποχρεούται να προσαρμόζει τις
υπηρεσίες του, σύμφωνα με τις υποδείξεις της
υπηρεσίας και ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει
ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών στο προσωπικό
του, τα οποία πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει
αμελλητί και ακόμη υποχρεούται να διασφαλίζει τον
καθαρισμό του κτιρίου με οποιοδήποτε τρόπο.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γ.

ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΝΑΙ

Η υποχρέωσή αυτή αφορά και επεκτείνεται και στους
επόπτες, κλπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν,
καθώς και σε τυχόν συνεργάτη, που τυχόν θα
απασχολήσει σχετικά.

ΝΑΙ

2.

Δ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

3.

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 27,
Αθήνα, στην οποία φιλοξενούνται υπηρεσίες του
ΥΠΕΣ είναι περίπου 4.086 τ.μ. [ισόγειο, υπόγειο και
(8) οκτώ όροφοι]

ΝΑΙ
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4.

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 29,
Αθήνα, στην οποία φιλοξενούνται υπηρεσίες του
ΥΠΕΣ είναι περίπου 952 τ.μ. (3ος όροφος)

ΝΑΙ

5.

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 31,
Αθήνα, στην οποία φιλοξενούνται υπηρεσίες του
ΥΠΕΣ είναι περίπου 1.879 τ.μ.(1ος – 5ος όροφος).

ΝΑΙ

6.

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας
2, Αθήνα, στην οποία φιλοξενούνται υπηρεσίες του
ΥΠΕΣ είναι περίπου 5.105 τ.μ. (ισόγειο, ημιόροφος,
1ος-4ος και 6ος όροφος)

ΝΑΙ

7.

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως
60, Αθήνα, στην οποία φιλοξενούνται υπηρεσίες του
ΥΠΕΣ είναι περίπου 870 τ.μ. (2ος, 5ος και 6ος όροφος)

ΝΑΙ

8.

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Δραγατσανίου
8, Αθήνα, στην οποία φιλοξενείται η Κεντρική
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι περίπου 1.091 τ.μ. (3ος και 7ος
όροφος)

ΝΑΙ

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Νίκης 11,
Αθήνα, στην οποία φιλοξενείται το Συμβουλευτικό
Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ) είναι περίπου 125 τ.μ.

ΝΑΙ

Η επιφάνεια του κτιρίου επί της οδού Κρατίνου 9,
Αθήνα, στην οποία φιλοξενείται η Βιβλιοθήκη
Γυναικείων Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) είναι περίπου 388 τ.μ.

ΝΑΙ

Κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι το ΥΠΕΣ διατηρεί
τη δυνατότητα κατακύρωσης της σύμβασης για
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 105 του Ν.
4412/16, καθώς και ότι διατηρεί τη δυνατότητα
οποτεδήποτε να ζητήσει χωρίς περαιτέρω
επιβάρυνση την ανακατανομή του προσωπικού
μεταξύ των αναφερόμενων κτιρίων, εφόσον
μεταβληθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες.

ΝΑΙ

9.

10.

11.

Ε.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.

Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από μία (1)
καθαρίστρια/καθαριστή πλήρους απασχόλησης με
ωράριο εργασίας από 07:00 έως 15:00 και
τουλάχιστον έντεκα (11) καθαρίστριες/καθαριστές,
με ωράριο εργασίας από 15:00 έως 19:00 έτσι ώστε
οι εργασίες καθαρισμού, σε ημερήσια βάση να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι τις 19:00. Οι χρόνοι απασχόλησης
αναφέρονται σε καθημερινή απασχόληση, κατά τις
εργάσιμες ημέρες. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει το
δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα πρωινής ή
απογευματινής απασχόλησης διατηρώντας σταθερό

ΝΑΙ
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το σύνολο ωρών.
ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ,
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΕΣ
Ισχύουν για όλους τους προς καθαρισμό χώρους
Α/Α
1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα
απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης πρέπει να είναι καινούργια,
αμεταχείριστα και κατασκευασμένα –
παρασκευασμένα με τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις.

ΝΑΙ

1.2

Όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και ο
λοιπός εξοπλισμός για τον καθαρισμό του
κτιρίου, όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνει
τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

1.3

Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό
όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον
ανάδοχο εκτός των:
α) Χαρτί υγείας
β) Χειροπετσέτες και
γ) Κρεμοσάπουνο χεριών

ΝΑΙ

1.4

Το προσωπικό που θα ασχολείται με τον
καθαρισμό των κτιρίων, θα φορά καθαρές
ομοιόμορφες μπλούζες με το σήμα της
εταιρείας οι οποίες δεν θα είναι σκισμένες ή
κακοποιημένες. Επίσης θα φορά γάντια για
την προστασία και την έκθεσή του σε
οποιοδήποτε κίνδυνο, θα είναι εξειδικευμένο
και θα χρησιμοποιεί τα κατάλληλα
μηχανήματα, υλικά καθαρισμού και σάκους
απορριμμάτων.

ΝΑΙ

1.5

Τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού
απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα
καθαρισμού, τα μηχανήματα που απαιτούνται
καθώς και οι σάκοι απορριμμάτων βαρύνουν
τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

1.6

Τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα έχουν όλα
έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα
δε απολυμαντικά από τον Εθνικό Οργανισμό

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Φαρμάκων.

1.7

Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των
ιδιοτήτων των υπό προμήθεια υπηρεσιών με
τους όρους των παρουσών τεχνικών
προδιαγραφών, θα διενεργείται έλεγχος που
θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής
Εργασιών Καθαρισμού και έχει σκοπό την
εξακρίβωση της συμφωνίας ή μη των
παρεχόμενων υπηρεσιών με όλους τους
όρους της σύμβασης.

ΝΑΙ

1.8

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει στην
αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα, στο τέλος κάθε
μήνα (25 με 30), πίνακα του προσωπικού που
θα εργασθεί τον επόμενο μήνα και να το
ασφαλίσει με δικές του δαπάνες, για κάθε
είδους ατύχημα, γεγονός που θα δηλώνει
στον πίνακα.

ΝΑΙ

1.9

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις
κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό ή και σε λοιπές μηχανές γραφείου
βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

1.10

Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης
από τον ανάδοχο των εργασιών και της πιστής
και απαρέγκλιτης εφαρμογής των όρων της
παρούσας σύμβασης θα γίνεται από την
Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών Καθαρισμού
που θα διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε. Από
την ίδια Επιτροπή θα αξιολογείται και η
συνεργασία του αναδόχου με την Υπηρεσία
καθώς και η ποιότητα της παρεχόμενης
καθαριότητας.

ΝΑΙ

1.11

Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία,
φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός
το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως
του δικαιώματος να την επικαλεσθεί, αν δεν
την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει
στην Υπηρεσία προκειμένου να αξιολογηθούν
από την Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών
Καθαρισμού, τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου
συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και
που προκάλεσαν την αδυναμία της να
εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά τις
υπηρεσίες που ανέλαβε.

ΝΑΙ

1.12

Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα
προκληθεί στην περιουσία του Υπουργείου
από το προσωπικό που θα απασχολεί στον

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

καθαρισμό.

1.13

Ο ανάδοχος και κάθε μέλος του προσωπικού
που θα απασχολεί για την καθαριότητα
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
εντολές της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών
Καθαρισμού του Υπουργείου σε κάθε θέμα
που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.

ΝΑΙ

1.14

Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο του
καθαρισμού θα είναι αποκλειστικά
προσωπικό του αναδόχου και δεν θα έχει
ουδεμία σχέση με το Φορέα. Το προσωπικό
αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο
για αυτόν και σε καμία περίπτωση σε
εργασίες που δεν θα αφορούν αυτόν.

ΝΑΙ

1.15

Το απασχολούμενο προσωπικό θα
αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση μετά από
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας αρχής.

ΝΑΙ

1.16

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον
κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον
καθαρισμό και την απολύμανση (με τη χρήση
απαραίτητων χημικών καθαριστικών), όπως
περιγράφεται στη μελέτη της προσφοράς του.
Επίσης υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί
υγείας, χειροπετσέτες και σαπούνια στους
χώρους που απαιτείται.

ΝΑΙ

1.17

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τους
υαλοπίνακες εξωτερικά με τη χρήση
ανυψωτικού μηχανήματος (εάν κρίνεται
απαραίτητο), για το καθάρισμα δε και το
πλύσιμο των εξωτερικών χώρων, (όπου
υπάρχουν) θα χρησιμοποιείται σάρωθρο.

ΝΑΙ

1.18

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα
απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους και να τα
μεταφέρει στους χώρους συγκέντρωσης έξω
από τα κτήρια και σε χώρο που θα είναι
εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά
αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων.

ΝΑΙ

1.19

Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν
για τις παραπάνω εργασίες καθαρισμού
βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΝΑΙ

1.20

Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για
συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη,
δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα
υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

του εξοπλισμού, ώστε η εκτέλεση του
αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη,
καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή
προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης που
θα διατεθεί από τον εργολήπτη για την
διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.

1.21

Το προσωπικό που θα απασχολεί να είναι
εκπαιδευμένο στην χρήση των μηχανημάτωνσυσκευών και στις εργασίες καθαρισμού
χώρων δημοσίων κτιρίων.

ΝΑΙ

1.22

Πιστοποίηση : Να κατατεθεί κάθε ισχύουσα
πιστοποίηση του υποψηφίου αναδόχου κατά
ISO σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα
πιστοποίηση για την περιβαλλοντική
διαχείριση και για τα οικολογικά
χαρακτηριστικά των προϊόντων καθαρισμού,
που θα χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος
ανάδοχος.

ΝΑΙ

2
2.1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Μηχανές πλυσίματος μοκετών



Μηχανές απορρόφησης υγρών



Μηχανές πλυσίματος –γυαλίσματος
spray



Καρότσια σφουγγαρίσματος με
κάδους σφουγγαρίσματος (μπλε και
κόκκινους) διπλού συστήματος



Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί
κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού
συστήματος για γραφεία –
κοινόχρηστους χώρους , διαφορετικοί
για WC

2.1.1


Επίσης θα χρησιμοποιούνται
σφουγγαρίστρες διαφορετικές για
γραφεία – κοινόχρηστους χώρους,
και διαφορετικές για W.C



Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού
τύπου



Υφασμάτινα μάκτρα (dust mop) ,
όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ηλεκτρική σκούπα με υποχρέωση να
χρησιμοποιούνται κάθε μέρα καθαρά



Γάντια χοντρά και μίας χρήσεως

ΝΑΙ
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2.2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Γάντια χοντρά ειδικά για χρήση από
τους εργάτες μεταφοράς
απορριμμάτων



Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων
μαύρου και κίτρινου χρώματος,
ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών



Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο
μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και
ειδών υγιεινής



Σκάλα



Λάστιχα



Μπαλαντέζες



Σάρωθρα και φαράσια για τον
περιβάλλοντα χώρο και όπου
χρειάζεται



Καρότσια καθαρισμού με σύστημα
τουλάχιστον δύο (02) κουβάδων με
στηρίγματα για κοντάρια μάπας και
σάκο απορριμμάτων.



Ηλεκτρικές σκούπες με ειδικό φίλτρο
κατακράτησης μικροβίων σκόνης.



Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος
δαπέδων.



Μηχανή πλύσης – απόπλυσης
υφασμάτινων επιφανειών.



Σάρωθρα ΜΟΠ (παρκετέζες).



Πιεστικό πλυστικού (ζεστού – κρύου
νερού).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Ο ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ :

2.2.1

Τα μηχανήματα που απαιτούνται πρέπει να
είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες που
προορίζονται:
Πλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαστικά,
ξύλινες επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες,
επιφάνειες με μελαμίνη, μαρμάρινες
επιφάνειες, πορσελάνινες επιφάνειες, τζάμια,
δερματίνη, ταπετσαρίες.

ΝΑΙ

2.2.2

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της
Υπηρεσίας για την καθαριότητα.

ΝΑΙ

2.2.3

Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά
καθαρισμού, απαραίτητα να είναι πρώτης

ΝΑΙ
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ποιότητας και πλέον κατάλληλα.

2.2.4

Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία και υλικά
καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές
(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του
κτιρίου.

ΝΑΙ

2.2.5

Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία να είναι κατά το
δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργίας,
όσο και εμφάνισης.

ΝΑΙ

3

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

3.1

3.1.1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ


Υγρό καθαριστικό μοκετών



Απορρυπαντικά – καθαριστικά
δαπέδου, τοίχων, επιφανειών,
νιπτήρων και ειδών υγιεινής



Απορρυπαντικά καθαριστικά
δύσκολων ρύπων



Απολυμαντικά επιφανειών για το w.c



Υγρό καθαριστικό τζαμιών –
καθρεπτών



Γυαλιστικό κρουνών



Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών



Αυτογυάλιστη παρκετίνη
αντιολισθητική για δάπεδα



Απορρυπαντικά
δαπέδου.



Υγρό καθαριστικό υαλοπινάκων και
καθρεπτών



Αφαιρετικό αλάτων από βρύσες και
είδη υγιεινής



Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών



Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη
για διάφορα είδη δαπέδων (Linoleum,
μάρμαρο, πλαστικό δάπεδο)

ΝΑΙ

καθαριστικά

3.2

ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:

3.2.1

Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται
θα έχουν εκτός από καθαριστική και
απολυμαντική δράση

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

3.2.2

Ειδικά για τα προϊόντα καθαρισμού και
καθαρισμού - απολύμανσης θα πρέπει να
αναφέρεται ο αριθμός καταχώρησης στο
Γενικό Χημείο του Κράτους καθώς και ο
αριθμός έγκρισης από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων, η αναλογία αραίωσης που θα
εφαρμόζεται, ο χρόνος δράσης αυτών, όπως
επίσης και τα απαραίτητα ενεργά συστατικά
που θα διασφαλίζουν ικανοποιητικά τους
στόχους καθαρισμού και καθαρισμού –
απολύμανσης, ανάλογα με τον προορισμό
τους. Επισημαίνεται ότι ο Φορέας διατηρεί το
δικαίωμα να στείλει δείγμα οποιουδήποτε
προϊόντος για τη σχετική ανάλυση στο Γενικό
Χημείο του Κράτους, οποιαδήποτε χρονική
στιγμή και όσες φορές κρίνει αυτό
απαραίτητο.

ΝΑΙ

3.2.3

Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού
(σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, πανιά κ.α.) θα
ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του
αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται.

ΝΑΙ

3.2.4

Οι προμηθεύτριες εταιρίες πρέπει να είναι
εναρμονισμένες με την κείμενη Ελληνική,
Ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα με την
σχετική εγκύκλιο του Γενικού Χημείου του
Κράτους με υπ΄ αρ. πρωτ. 30-004-000-2368/
15-6-2016.

ΝΑΙ

3.2.5

Η κατάρτιση και χορήγηση
επικαιροποιημένου Δελτίου Δεδομένων
Ασφαλείας(ΔΔΑ) των προσφερόμενων
προϊόντων, εφόσον απαιτείται, το οποίο να
είναι σύμφωνο με το άρθρο 31 του
Κανονισμού REACH 1907/2006/ΕΚ και τον
Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄ αρ.. 2015/830, όπως
ισχύουν, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του
προμηθευτή.

ΝΑΙ

3.2.6

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης-τεκμηρίωσης
των προσφερόμενων προϊόντων, ως προς τις
τεχνικές προδιαγραφές με αριθμητικές
παραπομπές σε φυλλάδια κλπ.

ΝΑΙ

3.2.7

Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986
στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) H ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία
του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον
κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει.
β)Το
ΔΔΑ
του
προϊόντος
είναι
επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον
Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 2015/830, όπως
ισχύουν.
γ) Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του
προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων(ΕΜΧΠ),
εφόσον
απαιτείται,
σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP
(Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.

3.2.8

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος
στα Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με οδηγία
Ε.Ε. 1907/2006. Να αναφέρονται όλες οι
απαιτούμενες πληροφορίες για τη χρήση του
προϊόντος, όπως μέτρα προφύλαξης, πρώτες
βοήθειες κλπ. Οι εταιρίες απαιτείται να
καταθέσουν
τα
φυλλάδια
των
προσφερόμενων προϊόντων στην Αγγλική
γλώσσα(εάν το προϊόν είναι εισαγόμενο) και
τη μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

ΝΑΙ

3.2.9

Να αναγράφεται η φράση << Μακριά από
παιδιά>> και το τηλέφωνο του Κέντρου
Δηλητηριάσεων 210-7793777.

ΝΑΙ

3.2.10

Η υποχρέωση διάθεσης στο Κέντρο
Δηλητηριάσεων, του δελτίου στοιχείων
συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό
ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9,
παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ.3
της Υ.Α. 381/2005).

ΝΑΙ

3.2.11

Να καταχωρηθούν τα απορρυπαντικά που
ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των
επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών
τους επιπτώσεων, στο Εθνικό Μητρώο
Χημικών Προϊόντων .

ΝΑΙ

3.2.12

Να επισυναφθεί βεβαίωση κοινοποίησης των
συστατικών στο Κέντρο Δηλητηριάσεων σε
όλα τα καθαριστικά.

ΝΑΙ

3.2.13

Τα απορρυπαντικά προϊόντα να μην είναι
επιβλαβή για την υγεία, να μην αναδύουν
δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν
φθορές στις εγκαταστάσεις και στον
εξοπλισμό των κτιρίων.

ΝΑΙ

3.2.14

Να χρησιμοποιούνται ενώσεις χλωρίου για
απολύμανση μετά τον καθαρισμό των ειδών
υγιεινής
(νιπτήρες,
βρύσες,
λεκάνες,
πλακάκια, WC κλπ.)

ΝΑΙ

3.2.15

Τα προϊόντα καθαρισμού να παρέχονται στο
προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού στη

ΝΑΙ
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συσκευασία και με την σύνθεση – διάλυση
της
εταιρείας
παραγωγής
τους,
συνοδευόμενα από δοσομετρητή.
3.2.16

Επισημαίνεται ότι το κόστος των υλικών
καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν για
όλα τα κτίρια, βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΝΑΙ

3.2.17

Η
διάλυση
των
παρασκευαζόμενων
διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων
καθαρισμού που θα κάνουν οι καθαριστές να
είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της εταιρείας
παρασκευής των προϊόντων.

ΝΑΙ

3.2.18

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να
διασφαλίζει την συνεχή και πλήρη παροχή
των απαιτούμενων υλικών καθαρισμού.

ΝΑΙ

3.2.19

Τα
προϊόντα
καθαρισμού
να
είναι
καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών
και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού
Χημείου του Κράτους.

ΝΑΙ

3.2.20

Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι
εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό
άδειας κυκλοφορίας τους.

ΝΑΙ

3.2.21

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

ΝΑΙ

3.2.22

Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να
παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου
καθαρισμού (καθαριστές) σε συσκευασία
κλειστή από την κατασκευάστρια εταιρεία ή
τον υπεύθυνο κυκλοφορίας του προϊόντος και
μαζί με το τεχνικό φυλλάδιο για την σωστή
χρήση του προϊόντος.

ΝΑΙ

3.2.23

Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να
συνοδεύονται από δοσομετρητή.

ΝΑΙ

3.2.24

Η
διάλυση
των
παρασκευαζομένων
διαλυμάτων (προς χρήση) των προϊόντων
καθαρισμού που θα κάνουν οι καθαριστές να
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρείας
παρασκευής των προϊόντων.

ΝΑΙ

4

Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΑ
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ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ

4.1

Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των
μηχανημάτων-εξοπλισμού, που θα
προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο
λειτουργίας τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης
δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από
τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις επί των
αναγραφομένων στην προσφορά του, για την
πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών
χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των
συσκευών ή ακόμα και την επίδειξη σε
λειτουργία των συσκευών, χωρίς καμία
απαίτηση του υποψηφίου αναδόχου.

ΝΑΙ

4.2

Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της
εταιρείας (prospectus) για τα συγκεκριμένα
μηχανήματα – εξοπλισμό που θα περιέχει τα
γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

ΝΑΙ

4.3

Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου,
ότι θα προσκομίσει τα μηχανήματα και τον
εξοπλισμό την προηγούμενη της έναρξης
ισχύος της σύμβασης.

ΝΑΙ

4.4

Έγγραφη δήλωση, ότι εγγυάται την καλή
λειτουργία των μηχανημάτων, όπως επίσης,
ότι το προσωπικό το οποίο θα χειρίζεται τα
μηχανήματα έχει εκπαιδευτεί και γνωρίζει τον
τρόπο λειτουργίας και χειρισμού τους, καθώς
και τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας
προσωπικού και υλικού.

ΝΑΙ

4.5

Υπεύθυνη δήλωση για την δυνατότητα
παροχής και χρήσης των προϊόντων
καθαρισμού και απολύμανσης.

ΝΑΙ
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4.6

5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά,
απολυμαντικά και απορρυπαντικά προϊόντα
με απολυμαντική δράση απαιτείται η
προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών:
1. Απορρυπαντικά: Βεβαίωση
καταχώρησης στο Μητρώο
Απορρυπαντικών και Καθαριστικών
Προϊόντων του Γενικού Χημείου του
Κράτους (ΓΧΚ).
2. Απολυμαντικά : Άδεια κυκλοφορίας
στην Ελλάδα από τον ΕΟΦ, όπου θα
επισυνάπτεται η ετικέτα και το
τεχνικό φυλλάδιο χρήσης.
3. Απορρυπαντικά με απολυμαντική
δράση: Βεβαίωση καταχώρησης στο
Μητρώο Απορρυπαντικών και
Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού
Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) και άδεια
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την
απολυμαντική τους δράση.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με το Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

ΝΑΙ

5.2

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος,
ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη
ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για
την υλοποίηση του συμβατικού έργου.

ΝΑΙ

5.3

Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση
του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση
των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας,
δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι
οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των
κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την
κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την τήρηση
του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική
κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων και κάθε άλλης ισχύουσας
διάταξης. Σε κάθε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο και
θα κηρύσσεται έκπτωτος.

5.4

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωμένος να τηρεί την κείμενη
νομοθεσία ως προς την απασχόληση και την
αμοιβή του προσωπικού το οποίο θα εργαστεί
κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης. Το
στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό και σε
περίπτωση μη τήρησης ο ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.

ΝΑΙ

5.5

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αποζημιώνει το Φορέα για κάθε ζημία ή
βλάβη που θα προξενηθεί στους χώρους, στις
εγκαταστάσεις, στο προσωπικό του ή στους
τρίτους και θα οφείλεται σε αποκλειστική
αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και
για όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής.

ΝΑΙ

5.6

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το
απασχολούμενο από τον Ανάδοχο προσωπικό,
υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.

ΝΑΙ

5.7

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο
του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΝΑΙ

5.8

Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και
ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου
προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.

ΝΑΙ

5.9

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράφει
στην προσφορά του το μοντέλο οργάνωσης
της παροχής των υπηρεσιών καθαρισμού, τον
τρόπο παρακολούθησης της ποιότητας των
παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και τον
τρόπο διασφάλισης αποτελεσματικής
επικοινωνίας με την Υπηρεσία.

ΝΑΙ

5.10

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που
κατά τη διάρκεια της σύμβασης μεταφερθούν
οι υπηρεσίες κάποιου Φορέα σε άλλο κτίριο,
το αντίστοιχο κομμάτι της σύμβασης θα
λύεται αζημίως για το δημόσιο.

ΝΑΙ

5.11

Για την εκτέλεση του καθαρισμού ο ανάδοχος

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

θα χρησιμοποιεί το μόνιμο ή έκτακτο
προσωπικό που διαθέτει σε αριθμό και σε
συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα
αποτελέσματα.

5.12

Εάν προκύψουν ανάγκες που δεν είχαν αρχικά
προβλεφθεί, ο Φορέας έχει το δικαίωμα
μεταφοράς ωρών εργασίας από τις πρωινές
στις απογευματινές ώρες και αντιστρόφως,
χωρίς καταβολή οποιασδήποτε επιπρόσθετης
αμοιβής ή αποζημίωσης στον ανάδοχο.

ΝΑΙ

Σε περίπτωση που ο αριθμός του
απασχολούμενου προσωπικού λόγω πιθανών
ασθενειών, απουσιών κλπ είναι μικρότερος
από εκείνον που ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να έχει θα επιβάλλονται οι
παρακάτω ποινές

5.13

Πρόστιμο 30 € για την απουσία κάθε
ατόμου

 Πρόστιμο 100 € αν απουσιάζουν μέχρι
δύο
(2) άτομα σε μία βάρδια (πρωινή,
απογευματινή)

ΝΑΙ



Πρόστιμο 300€ αν απουσιάζουν
περισσότερα από δύο (2) άτομα σε
βάρδια
Το πρόστιμο θα παρακρατείται από το λαβείν
της αναδόχου εταιρίας.

5.14

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει
στην αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα
κατάσταση του προσωπικού που θα
απασχολείται, με πλήρη στοιχεία και ότι άλλο
ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία.

ΝΑΙ

5.15

Κατ εξαίρεση ο Φορέας έχει το δικαίωμα να
απαιτεί από τον ανάδοχο την αντικατάσταση
οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την
κρίση του, ακατάλληλο.

ΝΑΙ

5.16

Η Υπηρεσία δε θα επιτρέπει σε κανένα
εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν
δεν είναι ασφαλισμένος και μπορεί να
υποχρεώνει τον ανάδοχο να προσκομίζει τα
σχετικά επίσημα έγγραφα. Στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος απασχολεί
ανασφάλιστο προσωπικό ή ότι απασχολεί
αλλοδαπούς που δεν είναι εφοδιασμένοι με
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (άδεια
διαμονής κλπ), τότε η Υπηρεσία έχει το

ΝΑΙ
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Α/Α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
5.17

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους
προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες
για την υγιεινή και ασφάλεια.

ΝΑΙ

5.18

Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι επισκέφθηκε
τους χώρους των κτηρίων του Φορέα και
μελέτησε τα σχέδια κατόψεων και έλεγξε τις
εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη και
ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα
είναι ο μόνος υπεύθυνος.

ΝΑΙ

5.19

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την
υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει
περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα
οποία θα πρέπει να φροντίζει να
αναπληρώνει αμελλητί και ακόμη
υποχρεούται να διασφαλίζει τον καθαρισμό
του κτιρίου του Φορέα με οποιονδήποτε
τρόπο, σε περίπτωση απεργίας του ανωτέρω
προσωπικού.

ΝΑΙ

5.20

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από
την περαιτέρω αξιολόγηση οι συμμετέχοντες
πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια
προϋπηρεσία στον καθαρισμό συναφών
κτιρίων. Η προϋπηρεσία αυτή πρέπει να
αποδεικνύεται από έγγραφα που θα
κατατεθούν με την προσφορά όπως επίσης
από πρόσφατες βεβαιώσεις – συστατικές
επιστολές που θα αποδεικνύουν την
ικανοποιητική εκτέλεση του έργου
καθαριότητας.

ΝΑΙ

5.21

Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από
την περαιτέρω αξιολόγηση οι συμμετέχοντες
πρέπει στην προσφορά τους να καταθέσουν
φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντούν
τεκμηριωμένα για το σύνολο των απαιτήσεων,
με πλήρεις και αναλυτικές απαντήσεις καθώς
και παραπομπές σε σχετικά τεκμηριωτικά
έγγραφα που θα επισυνάπτονται. Το φύλλο
συμμόρφωσης είναι φύλλο συσχετισμού της
προσφοράς τους προς τις απαιτήσεις της
παρούσας, όπου θα δίδονται απαντήσεις με
την ίδια σειρά και αρίθμηση με αυτή των
τεχνικών προδιαγραφών.

ΝΑΙ
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Σε περίπτωση μεταστέγασης του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών η σύμβαση
θα λύεται αυτοδίκαια και το Υπουργείο Εσωτερικών θα καταβάλλει τα δεδουλευμένα μέχρι την
ημέρα της λύσης της σύμβασης χωρίς άλλη υποχρέωσή του.
Στην περίπτωση μεταστέγασης μέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η σύμβαση θα
ισχύει κατά το μέρος των υπηρεσιών που δεν στεγάζονται 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
μεταστεγαστούν, ο ανάδοχος θα ειδοποιηθεί εγγράφως δύο (2) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 27 ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 2:
α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

Μονάδα μέτρησης
Άτομα/ημέρα
τ.μ./άτομο
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3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 29:
α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

Μονάδα μέτρησης
Άτομα/ημέρα
τ.μ./άτομο
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3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 31:
α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

Μονάδα μέτρησης
Άτομα/ημέρα
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2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

τ.μ./άτομο

3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2:
α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

Μονάδα μέτρησης
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1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

Άτομα/ημέρα

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

τ.μ./άτομο

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 60:
α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
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Ποσότητες

Μονάδα μέτρησης

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

Άτομα/ημέρα

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

τ.μ./άτομο

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8:
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Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

Μονάδα μέτρησης

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

Άτομα/ημέρα

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

τ.μ./άτομο

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 11:
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Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

Μονάδα μέτρησης

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

Άτομα/ημέρα

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

τ.μ./άτομο

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΑΤΙΝΟΥ 9:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5c73eea7a6a68506a05cc523 στις 24/06/19 10:49
58

ΑΔΑΜ:19PROC005154503
ΑΔΑ:ΩΡΣΓ465ΧΘ7-ΡΚ8
α/α

Περιγραφή

Ανάλυση Κόστους
Ποσότητες

Μονάδα μέτρησης

1

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα καθαρισμού

Άτομα/ημέρα

2

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

3

Ώρες εργασίας εργαζομένου για κάθε ημέρα
καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

4

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου (βάσει της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγεται)

€/ώρα

5

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας
ανά μήνα

τ.μ./άτομο

€
€

6

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο των
εργαζομένων ανά μήνα

7

Κόστος αναλωσίμων ανά μήνα

8

Εργολαβικό κέρδος ανά μήνα

9

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις ανά
μήνα και φόρος εισοδήματος

10

Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών ανά μήνα

11

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

12

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

13

ΦΠΑ

14

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

15

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΜΕ

ΦΠΑ

ΑΝΑ

ΜΗΝΑ

€

16

Συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν
υπάγονται οι εργαζόμενοι

€
€

%

€
€
€
€
€

%

Περιγραφή

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΚΤΙΡΙΩΝ:
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ΑΝΑ ΜΗΝΑ:………………………………..(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)



ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ:…………………………….(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)



ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ:…………………………….(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (8) ΚΤΙΡΙΩΝ:


ΑΝΑ ΜΗΝΑ:………………………………..(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)



ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ:…………………………….(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)



ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ:…………………………….(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως): ……………………… ημέρες

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: …………………………………………………………..
Ημερομηνία : …………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
1. Θα συμπληρωθούν και οι οκτώ (8) πίνακες ως ανωτέρω: ένας (1) για κάθε κτίριο,
αλλά δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος των κτιρίων. Κάθε προσφορά
θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα οκτώ (8) κτίρια, το κόστος να αναλύεται
ξεχωριστά για κάθε κτίριο, και η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ο οποίος
θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ως άθροισμα του κόστους των οκτώ (8)
κτιρίων (συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ ανά μήνα).
2. Οι παραπάνω πίνακες συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους)
από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και
σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς, προσκομίζοντας στο
φάκελο της προσφοράς τους φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης Νομοθεσίας.
Η τιμή για καθένα από τα πεδία των παραπάνω πινάκων θα είναι μια και μοναδική
και θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμούπροσδιορισμού αυτής της τιμής. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να
γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
3. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να
συμπεριληφθεί στο τέλος του ανωτέρω πίνακα.
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4. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης
καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
7. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς
αντίγραφο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στο έργο.
8. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών
από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως
για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.
9. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα
διακήρυξη /σύμβαση αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και
οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε καμία
περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.
10. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος από δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΕΕΣ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

/

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 2019-086699
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 2019/S 118-289918
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (www.promitheous.gov.gr)
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης.
Ταυτότητα του αγοραστή
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Επίσημη ονομασία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090056250
Δικτυακός τόπος : www.ypes.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΣΤΑΔΙΟΥ
Ταχ. κωδ.: 10183
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΟΥΤΑ
Τηλέφωνο: 2131361661
φαξ: 2131361631
Ηλ. ταχ/μείο: abarouta@ypes.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με
δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Σύντομη περιγραφή:
Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με
δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα : Διακήρυξη αριθμός 45180

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
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Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων; %
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Απάντηση:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
-
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Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
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από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες.
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-
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Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και
στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση.
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5c73eea7a6a68506a05cc523 στις 24/06/19 10:49
86

ΑΔΑΜ:19PROC005154503
ΑΔΑ:ΩΡΣΓ465ΧΘ7-ΡΚ8
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση,
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
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πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί Μόνο για
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός
φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις
ημερομηνίες και τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τεχνικός εξοπλισμός και μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται
η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι,
εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου
59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
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Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους
σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης………………………………….

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
ΛΕΠΤΩΝ (5.032,26€)
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
ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (5.032,26€)
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
συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ………………. Διακήρυξη του
Υπουργείου Εσωτερικών, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών και της ΓΓΙΦ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα επέκτασης της
σύμβασης για ένα (1) επιπλέον χρόνο.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ολο 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 …………… ημέρες1 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………….(τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την
ισχύ της προσφοράς)
ή
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
εγγυοδοσίας μας.
1

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με
τα άρθρα 2.2.2. και 2.4.5. της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά μας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, 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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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ καλής εκτέλεσης
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης………………………………….
Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Ημερομηνία έκδοσης,.............

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ2 ………………….…….
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
ευρώ3……………………………………………………………………………………………………………………………………
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 υπ΄αριθ ………..σύμβασης «τίτλος σύμβασης» σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία)
………………..Διακήρυξη ……………………………..της (Αναθέτουσας Αρχής).
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 ……………. ημέρες4 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 Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, 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)
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ
Όπως υποσημείωση 3
4 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2
3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΑΡΙΘΜO ……………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
«Υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών και της ΓΓΙΦ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα
επέκτασης της σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος»

Στην Αθήνα σήμερα, την ……………………, στα γραφεία της Διεύθυνσης Προμηθειών και Υποδομών
του Υπουργείου Εσωτερικών (Σταδίου 31, 4ος όροφος), μεταξύ:
Αφενός:
του Υπουργείου Εσωτερικών με Α.Φ.Μ. 090056250 ΔΟΥ: Ά Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενου
από τον/την ………………………., Υπουργό Εσωτερικών, με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις περί Προμηθειών και Δημοσίου Λογιστικού που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο
και αφετέρου:
της Εταιρείας…………………………………….., που εδρεύει …………………………………. Οδό ……………………, Τ.Κ.
………………………….., και θα αποκαλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και εκπροσωπείται νόμιμα στην
παρούσα από τον/την ………………………….με ΑΔΤ………………….
και έχοντας υπόψη:


το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της υποπαραγράφου Γ1 «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α)
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της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,



το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



το άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α
115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» και την επ΄αυτού τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 (Α΄88)
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση και στην αγορά εργασίας
και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».



το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση
των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης
του
Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Οικονομικών
με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”



το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



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).



του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010).



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».



το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,



το Π.Δ 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»(Α΄ 180).



το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» ( Α΄145)
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του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
160/Α’/29-08-2018).



το με αριθμό πρωτοκόλλου 63093/08-11-2017 Πρωτογενές αίτημά μας που αναρτήθηκε
στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 18REQ003976767.



τη
με
αριθμό
πρωτοκόλλου
74175/17-12-2018
(ΑΔΑ:ΩΜ10465ΧΘ7-ΝΩΤ)
(ΑΔΑΜ:19REQ004402489) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους
468.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 των Ειδικών Φορέων 1007-201 και 1007-203 ετών 2019,
2020 και 2021.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 6121/30-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΔΞ465ΧΘ7-ΠΦΤ) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 16.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-203 έτους
2019.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2115/02-01-2019 (ΑΔΑ:Ω7Ψ9465ΧΘ7-89Ο) απόφαση έγκρισης
ανάληψης ύψους 140.000,00€ στον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007-201 έτους
2019.



τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1177/08-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΩΓ7465ΧΘ7-ΑΓ9) Απόφαση
συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής εργασιών και
προμηθειών και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και των Προσφυγών σύμφωνα με το ν.
4412/2016 για το έτος 2019.



το με αριθμό πρωτοκόλλου 33613/3-5-2019 τεκμηριωμένο αίτημα μερικής ανάκλησης
ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Εσωτερικών.



τις με αριθμό πρωτοκόλλου 36426/13-5-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΔ7465ΧΘ7-Ι1Η) και 36427/13-52019 (ΑΔΑ 6ΘΝΠ465ΧΘ7-Ε74) ανακλητικές αποφάσεις για ποσά 35.000 και 4.000 ευρώ
αντίστοιχα.



τη με αριθμό πρωτικόλλου 43191/6-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΘΠ465ΧΘ7-9ΓΣ) Απόφαση Έγκρισης
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 39.000 ευρώ για το έτος 2022 σε βάρος των
πιστώσεων του ΑΛΕ 2420204001 των ΕΦ 1007-201 και 1007-203.



Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 43567/7-6-2019 απόφαση έγκρισης διενέργειας ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού.



τα από 10-10-2018 και 25-10-2018 υπηρεσιακά σημειώματα του Τμήματος Διαχείρισης
Υλικού και Υποδομών, με τα οποία αποτυπώνεται η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας στους χώρους των καταστημάτων του ΥΠ.ΕΣ. και της ΓΓΙΦ.



το από 24-04-2019 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης για την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προσωπικού καθαριότητας.



την προσφορά τα εταιρείας…………………………



την με αριθμό πρωτοκόλλου απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
με αριθμό διακήρυξης…………………. (ΑΔΑ:………………) (ΑΔΑΜ:…………..)
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ως άνω ιδιότητα του και σύμφωνα με την από Α.Π.
…………….προσφορά του δεύτερου συμβαλλομένου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, την Α.Π. …….. Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και την
ΑΠ ……………απόφαση κατακύρωσης αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, έναντι του τιμήματος του άρθρου 4.
της παρούσας, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων επί των οδών:
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α. Κτίριο επί της Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, η είσοδος, όλοι οι όροφοι του Υπουργείου (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. 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. Κτίριο επί της οδού Σταδίου 29, ο 3ος όροφος, η πτέρυγα προς την οδό Σταδίου
δ. 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. Κτίριο επί της οδού Μητροπόλεως 60, οι όροφοι 2ος , 5ος και 6ος (Διεύθυνση Ειδικού
Ληξιαρχείου), η είσοδος, τα κλιμακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι αυτών, μέχρι τους
ανελκυστήρες.
στ. Κτίριο επί της οδού Δραγατσανίου 8, ο 3ος όροφος και 7ος όροφος
ζ. Κτίριο επί της οδού Νίκης 11
η. Κτίριο επί της οδού Κρατίνου 9
στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΓΓΙΦ για χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ περιγράφονται στην
ΑΠ…………………..προσφορά του και στο Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές-Αντικείμενο της
σύμβασης-Ειδικοί Όροι), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ που Προσαρτήματος Α΄του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία
(Εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και μ ρητή υποχρέωση να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους
όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις,
φόρους, κλπ, θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο
Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε
είδους ζημίας η βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
προσωπικού ή των εργασιών του.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει έναν (1) επόπτη, για την επίβλεψη της σύμβασης
και επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής τον/την οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε
αυτήν.
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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα
που ήθελα να συμβεί στο προσωπικό του.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών,
αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την
εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με τη παρούσα υποχρεώσεών του έναντι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Όλες οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται σε χρόνο, με τρόπο και με αριθμό ατόμων,
ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει, με δικές του δαπάνες, στο
προσωπικό του, που θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού, τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά
που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και που
καταγράφονται στην παρούσα. Τα υλικά καθαριότητας να είναι καλής ποιότητας και
αναγνωρισμένης μάρκας.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα διαθέτει τις νόμιμες
άδειες εργασίας.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ομοιόμορφη και άριστη εμφάνιση του
προσωπικού καθαρισμού του κτιρίου. Συγκεκριμένα, το προσωπικό καθαρισμού πρέπει να φέρει
υποχρεωτικά ομοιόμορφη ενδυμασία με το λογότυπο του Αναδόχου τυπωμένο επί της ενδυμασίας
κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει στο Υπουργείο οιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας των
προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ και τρίτων κατά
την εκτέλεση της Σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω
προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση του Έργου, είτε λόγω πταίσματος των
προστεθέντων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είτε λόγω ακαταλληλόλητας και ελαττωματικότητας του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία,
σε ότι αφορά τις αμοιβές, τις τακτικές και έκτακτες, του εν λόγω προσωπικού, την κοινωνική του
ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης παροχές και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή
των εν λόγω παροχών στο απασχολούμενο με τον καθαρισμό των χώρων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
προσωπικό, με τη δικαιολογία ότι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ δεν του κατέβαλε την κανονισμένη αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 2- ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες καθαρισμού θα παρασχεθούν από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το σύνολο του προσωπικού θα αποτελείται από άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών. Ο
ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύμβασης, προσκόμισε αναλυτική ονομαστική κατάσταση
εργαζομένων που θα απασχοληθεί ανά κτίριο και όροφο.
Για τους εργαζόμενους ισχύει η από ……………………….Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Αναλυτικά:
Κτίριο Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2:
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Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Σταδίου 29:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Σταδίου 31:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Ευαγγελιστρίας 2:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Μητροπόλεως 60:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Δραγατσανίου 8:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Νίκης 11:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
Κτίριο Κρατίνου 9:
Το συνεργείο καθαρισμού θα αποτελείται από …….καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης καθημερινά
(Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο: 15.30-19.30.
Τα τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν ανά άτομο ανέρχονται σε …………..περίπου
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα κτίρια επί των οδών α) Σταδίου 27 και
Δραγατσανίου 2, β) Σταδίου 29, γ) Σταδίου 31, δ) Ευαγγελιστρίας 2 και ε) Μητροπόλεως 60
ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανά μήνα.
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420204001του Ειδικού Φορέα 1007-201του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Από το ανωτέρω ποσό, τα ……………………….€ αφορούν τις πάσης φύσεως νόμιμες μηνιαίες
αποδοχές των καθαριστριών και τα ………………….€ αφορούν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
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Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα κτίρια επί των οδών α) Δραγατσανίου 8, β) Νίκης 11
και γ) Κρατίνου 9 ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………… συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24% ανά μήνα. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420204001 του Ειδικού Φορέα 1007203 της ΓΓΙΦ.
Από το ανωτέρω ποσό, τα ……………………….€ αφορούν τις πάσης φύσεως νόμιμες μηνιαίες
αποδοχές των καθαριστριών και τα ………………….€ αφορούν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την πληρωμή εκάστου τιμολογίου.
Το συνολικό μηνιαίο τίμημα για τα πέντε (5) κτίρια: α) Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, β) Σταδίου
29, γ) Σταδίου 31, δ) Ευαγγελιστρίας 2 και ε) Μητροπόλεως 60 ανέρχεται σε ………………………..€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το συνολικό μηνιαίο τίμημα για τα τρία (3) κτίρια: α) Δραγατσανίου 8, β) Νίκης 11 και γ) Κρατίνου 9
ανέρχεται σε ………………………..€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το συνολικό ετήσιο τίμημα και για τα πέντε (5) κτίρια: α) Σταδίου 27 και Δραγατσανίου 2, β)
Σταδίου 29, γ) Σταδίου 31, δ) Ευαγγελιστρίας 2 και ε) Μητροπόλεως 60 ανέρχεται σε
………………………..€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ήτοι στο συνολικό ποσό των
……………………….€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το συνολικό ετήσιο τίμημα για τα τρία (3) κτίρια: α) Δραγατσανίου 8, β) Νίκης 11 και γ) Κρατίνου 9
ανέρχεται σε ………………………..€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ήτοι στο συνολικό ποσό
των ……………………….€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΑΡΘΡΟ 5- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ προσκόμισε εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (αριθμός Εγγυητικής Επιστολής……………της
Τράπεζας……………………..), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής αξίας των
υπό εκτέλεση υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών και της ΓΓΙΦ, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι …………………………..€. Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ έναντι του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ για την
εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών που του
ανατίθενται με την παρούσα.
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος καταπίπτει, λόγω ποινής όλο το ποσό της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης υπέρ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, το οποίο έχει το δικαίωμα να αξιώσει
σωρευτικά πέρα από το ποσό της παραπάνω ποινής και την αποκατάσταση κάθε ζημίας που
προκλήθηκε από την αθέτηση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αποδεικνύεται σε
έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής του έργου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και εφόσον δεν έχει ζητηθεί
παράτασή της από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει
συσταθεί με την αριθμό πρωτοκόλλου………………(ΑΔΑ:…………………….).
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ΑΡΘΡΟ 7- ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η πληρωμή εκάστου τιμολογίου, η οποία υπόκειται σε όλες τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, θα
γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου μετά την έκδοση του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής και τη γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε
μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής
όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο(Υ.Α. 2/107929/0026/1-12-2013 ¨Καθορισμός Διαδικασίας και λοιπών
τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή δημοσίων δαπανών από τις Υ.Δ.Ε» (ΦΕΚ 3171/Β)
Η πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού χρηματικού
εντάλματος πληρωμής στο όνομα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, αφού ο ανάδοχος προσκομίσει:
α) Τιμολόγιο
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
δ) Αποδεικτικό αντίγραφο υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση)
ε) Αναλυτική ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ ανά εργαζόμενο
στ) Εξόφληση εργοδοτικών εισφορών ΕΦΚΑ με αποδεικτικό εξόφλησης
ζ) Πίνακα απασχόλησης προσωπικού (Σ.Ε.Π.Ε.)
η) Πίνακα προσωπικού απασχόλησης ανά μήνα
θ) Μισθοδοτική κατάστασης εξόφλησης προσωπικού ανά μήνα
ΑΡΘΡΟ 8- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Κατά της εκτέλεση της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις του
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 130 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ /147).
ΑΡΘΡΟ 9- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι όροι της παρούσας σύμβασης τροποποιούνται, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αυτό
απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή
κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο, με
το ίδιο συμβατικό αντικείμενο, το ίδιο συμβατικό τίμημα και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου (Διεύθυνση Προμηθειών και Υποδομών). Για την παράταση της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
θα προσκομίσει εκ νέου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος της προαίρεσης (παράτασης) χωρίς ΦΠΑ, είτε θα
παρατείνει την ήδη κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της.
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης- ολων των όρων
της σύμβασης θεωρουμένων ως ουσιωδών – η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφη δήλωση
προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με την οποία θα του τάσσει προθεσμία δέκα εργάσιμων (10) ημερών (εκτός
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εάν εκ των περιστάσεων επιβάλλεται τα ταχθεί μικρότερη προθεσμία για να θεραπεύσει τη σχετική
συμβατική παράβαση.
Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να προβεί στην αντίστοιχη
επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής ή μερική, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα
κατάπτωσης ολικής η μερικής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και άμεσης καταγγελίας
της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τις υπηρεσίες της παρούσας
Σύμβασης σε άλλον ανάδοχο, καταλογίζοντας σε βάρος του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει.
Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή στις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) σε περίπτωση κηρύξεως του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως
των πληρωμών του, β) σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τεθεί υπό εκκαθάριση οποιασδήποτε
μορφής, γ) σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για αδίκημα
σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος του, δ) σε περίπτωση που εκδοθεί οριστική
καταδικαστική απόφαση για τους αναφερόμενους όρους αποκλεισμού της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 12- ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΑ
Κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεών του αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι
η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την επέλευση των πραγματικών
περιστατικών που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν
προσκομίσει τα στοιχεία αυτά, δεν δύναται να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 13- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι όροι και συμφωνίες που περιέχονται στην παρούσα σύμβαση αποτελούν το σύνολο των
συμφωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων. Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και
περιέχει όλες τις συμπεφωνημένες υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων. Ρητώς δε
συμφωνείται ότι ουδεμία άλλη προφορική ανάληψη υποχρεώσεων είναι δεσμευτική για τους δύο
συμβαλλομένους. Για ότι δεν προβλέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται
αυτοδικαίως οι διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα,
αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
Τα ανωτέρω συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από αμφότερους τους συμβαλλομένους
και σε πίστωση αυτών συντάχθηκε και υπογράφεται η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίγραφα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ (της με αριθμό ……………………Σύμβασης)
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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