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Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.
433/112/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με την οποία εγκρίνεται η
διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του τακτικού καθαρισμού γραφείων και
λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται υπηρεσίες και αρχεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην περιφέρεια
για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, από 16/06/2019 μέχρι και 15/12/2019, με δυνατότητα εκ μέρους του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διακοπής προ της λήξεως του εν λόγω χρόνου (15/12/2019) ή περαιτέρω παράτασης έξι μηνών
από της λήξεως, μέσα στο οποίο χρονικό διάστημα το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα προβεί σε διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας των κτιρίων του.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια στα οποία
στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην περιφέρεια για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών, από 16/06/2019 μέχρι και 15/12/2019, με δυνατότητα εκ μέρους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διακοπής προ της
λήξεως του εν λόγω χρόνου (15/12/2019) ή περαιτέρω παράτασης έξι μηνών από της λήξεως, μέσα στο
οποίο χρονικό διάστημα το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα προβεί σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με ατομικές
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων
του, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. https://ebs.eprocurement.gov.gr
και σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στο σώμα της παρούσας διακήρυξης και στα κάτωθι
Παραρτήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Φιλελλήνων 13-15

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10557

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικοί ΝUTS

EL 30 Αττική
EL 65 Πελοπόννησος
EL 64 Στερεά Ελλάδα
EL 52 Κεντρική Μακεδονία
EL 53 Δυτική Μακεδονία
EL 61 Θεσσαλία
EL 51 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη
EL 54 Ήπειρος
EL 62 Ιόνια νησιά
EL 43 Κρήτη
EL 42 Νότιο Αιγαίο

Τηλέφωνο

210 3275026-289-290-291-292

Φαξ

210 3275035

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

t.prom@eteaep.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μαρία Ρουφικτού
Σταυρούλα Μπίτσικα
Αντωνία Σεμιτέκολου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.eteaep.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτευόμενος φορέας από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
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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 ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr)
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση : https://ebs.eprocurement.gov.gr/ .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» και θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ετών 2019 και 2020, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
πρωτ. 87179/18-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης –
Αναλυτική περιγραφή οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων και λοιπών χώρων όπου
στεγάζονται υπηρεσίες και αρχεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην Αττική και στην Περιφέρεια για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών. Τα τμήματα του υπό ανάθεση έργου και η
αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τμήμα αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΤΜΗΜΑ Α’

Α.1. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΑΘΗΝΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15

1,600.00

X

9,600.00

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5

1,600.00

X

9,600.00

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11

1,500.00

X

9,000.00

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 24

500.00

X

3,000.00

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 31
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ
Υ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

X

9,000.00

1,500.00

ΑΘΗΝΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4

500.00

X

3,000.00

ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58

1,600.00

X

9,600.00

8,800.00

X

52,800.00

ΣΥΝΟΛΟ Α.1.
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Α.2 ΑΡΧΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1 &
ΣΟΥΡΜΕΛΗ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1

ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18

ΑΘΗΝΑ

ΖΗΝΩΝΟΣ 4Α

ΑΘΗΝΑ

ΛΕΚΚΑ 22

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΜΟΥΡΗ 14

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2

ΑΘΗΝΑ

ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 2

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 28

ΑΘΗΝΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

X

ΣΥΝΟΛΟ Α.2.

X
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

Α.3. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΦΛΕΣΣΑ 5

160.00

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 46-52
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 1 &
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ Α.3.

160.00

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

Α.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 15

160.00

ΣΥΝΟΛΟ Α.4.
Α.5. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Δ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

450.00

900.00

450.00

900.00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

X

960.00

X

960.00

X

960.00

480.00
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

2,880.00
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

160.00

X

960.00

ΣΥΝΟΛΟ Α.5.

160.00

X

960.00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’

10,050.00

X

58,500.00

Σελίδα 7

19PROC004832834 2019-04-19
ΤΜΗΜΑ Β’
Β.1. ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ Β.1

Β.2. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡ.ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Β.3. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ

Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 4
ΣΥΝΟΛΟ Β.3

Β.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΟΛΟΣ

Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 41
ΣΥΝΟΛΟ Β.4

Β.5. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 3
ΣΥΝΟΛΟ Β.5

Β.6. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΑΓΚΛΗ 8
ΣΥΝΟΛΟ Β.6

Β.7. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Φ.ΤΖΑΒΕΛΑ 5
ΣΥΝΟΛΟ Β.7

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

330.00

X

1,980.00

330.00

X

1,980.00

160.00

ΣΥΝΟΛΟ Β.2

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

X

960.00

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

160.00

X

960.00

170.00

X

1,020.00

170.00

X

1,020.00

170.00

X

1,020.00

170.00

X

1,020.00

Β.8. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 7

200.00

X

1,200.00

ΣΥΝΟΛΟ Β.8

200.00

X

1,200.00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’

1,510.00

X

9,060.00
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ΤΜΗΜΑ Γ’
Γ.1. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10

160.00

ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86-88

160.00

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35

160.00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

X
960.00
X
960.00
X
960.00

160.00

X

640.00

X

200.00

X

200.00

X

200.00

X

200.00

X

200.00

X

ΣΥΝΟΛΟ Γ.4

200.00

X

1,200.00

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’

1,240.00

X

7,440.00

Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ 7-9
ΣΥΝΟΛΟ Γ.1

Γ.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΩΣ

ΠΑΡ.ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Γ.2

Γ.3. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΟΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΣΕΦΕΡΗ 78-80
ΣΥΝΟΛΟ Γ.3

Γ.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΡΟΣ

ΠΛ.ΜΑΡΚΟΥ ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α’+Β’+Γ

960.00

1,200.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00

1,200.00

75.000,00

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης (υπηρεσίες καθαριότητας, ωράρια, υλικά
καθαριότητας, λοιπές ειδικές απαιτήσεις) περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας
διακήρυξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 90910000-9 (Υπηρεσίες Καθαρισμού).
Προσφορές υποβάλλονται για ένα τμήμα έργου ή και περισσότερα. Η οικονομική προσφορά
υποβάλλεται για κάθε τμήμα έργου χωριστά και αναλυτικά για κάθε κτίριο (εκτός από το Α2.Αρχεία
Αττικής). Η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε τμήμα
έργου χωριστά (στο σύνολο των κτιρίων του κάθε τμήματος). Κάθε υποψήφιος μπορεί να αναλάβει
παραπάνω από ένα τμήμα έργου αρκεί να έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Όσον αφορά τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό, αυτός δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00 € (εκατόν
πενήντα χιλιάδων ευρώ) προ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 186.000,00 € (εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες ευρώ)
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συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το σύνολο του έργου. περιφέρεια για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών,
από 16/06/2019 μέχρι και 15/12/2019, με δυνατότητα εκ μέρους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διακοπής προ της λήξεως
του εν λόγω χρόνου (15/12/2019) ή περαιτέρω παράτασης έξι μηνών από της λήξεως, μέσα στο οποίο
χρονικό διάστημα το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα προβεί σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-τις διατάξεις του Ν.4387/12-5-2016 (άρθρα 74-85)
-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 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»,
-τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/01-03-2012) άρθρα 35-48
-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., 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 π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
-του άρθρου 5 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού»,
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-του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
-του π.δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών»,
-της με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»,
-της με αρ. 57654/22-5-2017 (Β’ 1781/ 23-5-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
-την Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.80000/55949/14809/2016 «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.)
-την με αρ. 433/112/2019 απόφαση ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου του τακτικού καθαρισμού γραφείων και λοιπών χώρων, όπου στεγάζονται
υπηρεσίες και αρχεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
-την με αρ. πρωτ. 5204/09-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΠΜ146587Η-ΔΗΦ) Απόφαση συγκρότησης επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2019
- Την υπ’ αρ. πρωτ. 87179/18-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης των εγγεγραμμένων πιστώσεων
του προϋπολογισμού με α/α 241 (ΑΔΑ : 6ΡΦΥ46587Η-ΩΓΒ)

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 12/05/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00
π.μ.
Η διαδικασία αποσφράγισης 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 16/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης και η Προκήρυξή της 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
https://diavgeia.gov.gr/
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.eteaep.gov.gr στη διαδρομή Νέα-> Διακηρύξεις.

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:


η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα Α’, Β’, Γ’, Δ’ Ε’ και ΣΤ’ που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής:

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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 πέντε (5)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
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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 κωδικό 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 τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής 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 05-10-61. 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 Ένωσης 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
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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)

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που ασχολούνται με το
προκηρυσσόμενο αντικείμενο.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ )
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.
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.
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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 12/10/2019, 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 στην ανάδοχο εταιρεία με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν.
4497/2017.
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,
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,
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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.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) 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
β) 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.
η/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011(Β’ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, η ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’
και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Δεν έχει εφαρμογή στη παρούσα
2.2.3.4 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 επαγγελματικής 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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα 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.
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».
2.2.3.5 Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
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2.2.3.6 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.
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. 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.
Κριτήρια επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς
παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών καθαριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό1 ετήσιο κύκλο εργασιών2 για το 2018
ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (50.000 €)

1

Ο ''γενικός'' κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα.
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2.2.6 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 ένα (1) έτος προϋπηρεσίας στον καθαρισμό συναφών κτιρίων.
β) να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
διακήρυξης.
γ) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ :
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας διακήρυξης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται
με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας, το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 για
την εργασιακή ασφάλεια και υγιεινή και το ISO 14001 για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
2.2.8 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 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.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 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 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
στην παρούσα Παράρτημα Γ’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986.
2.2.9.2 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.
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
2

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την A.A. δεν υπερβαίνει το

διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους
ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των αγαθών (πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)
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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 και 2.2.3.2.
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.
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 δικαιολογητικά3:
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 πρωτότυπη ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
3

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
i.Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
ii.Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
iii.Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
iv.Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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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.
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.
Β.2. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
α. Κατάλογο των εργασιών που εκτελέστηκαν το τελευταίο έτος, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά
ορθής εκτέλεσης.
β. Δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου
υπηρεσιών και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά το τελευταίο έτος.
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
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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.
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.4

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 κάθε τμήμα έργου συνολικά.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές αναλύονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
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 (Κεφάλαιο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
4

Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο μέσο
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56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) «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 5 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.
56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) «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 9 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:
(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’ και Γ’ 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 την παρ. 3
του άρθρου 8 της αριθμ. 56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) Υπουργικής Απόφασης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία 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
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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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 8 της αριθμ. 56902/215/19.5.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.6.2017) Υπουργικής Απόφασης, τα
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπονται 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.
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 τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), 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 ΤΕΥΔ 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 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’).
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 ΤΕΥΔ 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 Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – 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
δηλ. τη χαμηλότερη τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της
διακήρυξης:
1.Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης) συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ).
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2.Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1 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 προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, για τον καθαρισμό χωρών.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, 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 της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί με μια τιμή ανά
μήνα/τρίμηνο/εξάμηνο και ανά κτίριο, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ 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 Φ.Π.Α. 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 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ 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 προσφερόμενων υπηρεσιών ανά μήνα και ανά κτίριο άνευ
Φ.Π.Α Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και θα δικαιολογεί πλήρως το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή σε κάθε τμήμα έργου χωριστά (στο σύνολο των κτιρίων του κάθε τμήματος), βάσει του
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της παρούσας διακήρυξης.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να αναλάβει παραπάνω από ένα τμήμα έργου αρκεί να έχει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Όλες οι τιμές θα
δίδονται σε ευρώ.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 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’ όλη 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.
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
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 Διενέργειας 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» στις 16/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
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 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.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση τη χαμηλότερη τιμή 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 την ανάδοχο εταιρεία με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας 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 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 δέκα (10) 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
ΤΕΥΔ 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 ΤΕΥΔ 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 από
την Επιτροπή Διενέργειας 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 την ανάδοχο εταιρεία να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που Η 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 (χαμηλότερη
τιμή).
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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
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της
παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010
(Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας
του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο
φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η αναθέτουσα αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων-προδικαστικών προσφυγών, σύμφωνα με το πιο πάνω άρθρο, μέσα σε
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την
άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής
αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την
Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την
έναρξη ισχύος των παρ.7 και 8 του άρθρου 379 του Ν.4412/16 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου
ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.

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 Διενέργειας 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.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
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
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 κατά την παράγραφο 4.5, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη
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 λήξη 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 της ως άνω
εγγύησης 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.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης η 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 την ανάδοχο εταιρεία 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.
Η 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
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4.4.1. Η 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) Η 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.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από 16/06/2019 μέχρι και 15/12/2019, με
δυνατότητα εκ μέρους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διακοπής προ της λήξεως του εν λόγω χρόνου (15/12/2019) ή
περαιτέρω παράτασης έξι μηνών από της λήξεως, μέσα στο οποίο χρονικό διάστημα το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα
προβεί σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
(ΣΟΧ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων του. Η σύμβαση θα παραταθεί για έξι
(6) μήνες ακόμα μετά τη λήξη της, 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, Η 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.
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4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) Η 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 στην ανάδοχο εταιρεία 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/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση από την ανάδοχο εταιρεία 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.
ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής
εργαζομένου για οποιοδήποτε 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:

Σελίδα 33

19PROC004832834 2019-04-19
α) Κράτηση 0,06% 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 την 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
Η 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 κατά την οποία 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 κατά την οποία 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.
Στην ανάδοχο εταιρεία που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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
Η 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.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη την
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 έξι (6) μήνες, από την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμα, 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, η 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 την αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία θα
συγκροτηθεί με μεταγενέστερη απόφαση.
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 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 στην ανάδοχο εταιρεία εταιρεία. 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.
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)

____________________________
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ 19-04-2019
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

1. ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Α.1.ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)

195

2.495,15

Υπόγειο- Ισόγειο-1ος2ος-3ος όροφοι

ΟΡΟΦΟΙ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5

87

2.936,87

Β΄ υπόγειο, Α΄ υπόγειο,
Ισόγειο, Ημιώροφος ,
1ος, 2ος, 3ος και 4ος
όροφοι

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11

81

1.411,00

4ος- 5ος- 6ος-7ος και 8ος
όροφοι

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 24

44

621,15

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 31

68

2.451.70

ΑΘΗΝΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4

30

866,27

ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58

82

ΑΘΗΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67

0

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ (τ.μ.)
956,20 + 1.026,60

0

1.200

ΑΘΗΝΑ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1 &
ΣΟΥΡΜΕΛΗ

0

1093,25

ΑΘΗΝΑ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1

ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18
ΖΗΝΩΝΟΣ 4Α

0
0

203,77
603,02

Α.2 ΑΡΧΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ

3.234,50
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8ος όροφος
5ος-6ος-7ος-8ος όροφοι,
-2 ΥπόγειαΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ
ΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
5ος-6ος όροφος
Ημιώροφος, 3ος-4ος5ος-6ος-7ος και 8ος
όροφοι, πεζοδρόμια
περιμετρικά του κτιρίου
και κοινόχρηστοι χώροι
προαναφερομένων
ορόφων

ΟΡΟΦΟΙ
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ος
ος

ΥΠΟΓΕΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ -1 ος
ος
ος
ος
ος
2 -3 -4 -5 – 6
όροφοι
ος
ΥΠΟΓΕΙΟ-ΙΣΟΓΕΙΟ -1 ος
ος
ος
ος
ος
2 -3 -4 -5 – 6
όροφοι
ος
5 όροφος
ος
6 -7ος
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ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
Α.3. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΥΡΓΟΥ
Α.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΛΕΚΚΑ 22
ΜΑΜΟΥΡΗ 14
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2
ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 2
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ
28

225
215
290
320
359,02
333,82
800

0
0
0
0
0
0
0

ος

Υπόγειο και 2
Ισόγειο-3ος
6ος
Υπόγειο-Ισόγειο-2ος
2ος
ος
2 -3ος
Υπόγειο-Ημιόροφοςος
Ισόγειο-1 -2ος

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)

ΦΛΕΣΣΑ 5

2

110,00

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 46-52

2

201,60

ΑΡΑΧΩΒΗΣ 1 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

1

123,28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 15

Α.5. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Δ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 11

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
1
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
93,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
81,98

ΤΜΗΜΑ Β’
Β.1. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10

Β.2. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Β.3. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ

Ν. ΔΕΛΙΑΝΗ 4

Β.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΟΛΟΣ

ΤΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 41

Β.5. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 3

Β.6. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΑΓΚΛΗ 8

Β.7. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Φ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ 5

Β.8. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 7

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
9
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
1
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
1
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
2
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
3
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
3
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
3
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
2
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
230,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
212,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
51,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
82,90
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
93,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
106,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
138,60 (με parking)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
111,00
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ΤΜΗΜΑ Γ’
Γ.1. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10

2

140,00

ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86-88

2

207,00

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35

1

102,35

2
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
2
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ
5
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΤΕΑΕΠ

120,35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)

1

174,40

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ 7-9

Γ.2. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΩ

ΠΑΡ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Γ.3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΣΕΦΕΡΗ 78-80

Γ.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΡΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΚΟΥ
ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ-ΣΥΡΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)
155,63

120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (τ.μ.)

2. ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Επισημαίνεται ότι:


οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιούνται καθημερινά για τα κτίρια των τμημάτων
Α.1 και Β.1



οι εργασίες καθαρισμού για τα κτίρια του τμήματος Α.2 θα πραγματοποιηθούν δύο φορές
για κάθε κτίριο κατά τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, μετά από
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή



οι εργασίες καθαρισμού για τα κτίρια των τμημάτων Α.3, Α.4, Α.5, Β.2, Β.3, Β.4, Β.5, Β.6,
Β.7, Β.8, Γ.1, Γ.2, Γ.3 και Γ.4 θα πραγματοποιούνται μία φορά κάθε εβδομάδα σε
συνεννόηση με τους υπαλλήλους του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι απαιτούμενες καθημερινές υπηρεσίες καθαρισμού είναι οι εξής:


Σχολαστικός καθαρισμός γραφείων υποδοχής κοινού (σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και
σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό)



Σχολαστικός

καθαρισμός

των κουζινών (σκούπισμα δαπέδων με

ηλεκτρική σκούπα και

σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό)


Σχολαστικός καθαρισμός όλων των τουαλετών (πλύσιμο λεκάνης, καθίσματος και σκεπάσματος με
κατάλληλο απολυμαντικό υγρό, πλύσιμο νιπτήρων και πλακιδίων γύρω από αυτούς με κατάλληλο
απολυμαντικό υγρό, σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό)
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Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγής πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων και μεταφορά
τους στους ειδικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων του Δήμου



Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χειροπετσετών και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών, τα οποία παρέχει
το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Σε εβδομαδιαία βάση θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:


Καθαρισμός και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, καθισμάτων εργασίας.



Καθαρισμός χειρολαβών θυρών.



Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών.



Εξωτερικός καθαρισμός των κοινόχρηστων μηχανημάτων γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, φαξ
κλπ).



Σκούπισμα όλων των δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο
απορρυπαντικό υγρό



Σκούπισμα και σφουγγάρισμα ανελκυστήρα (στα ιδιόκτητα κτίρια) με κατάλληλο απορρυπαντικό
υγρό.



Σκούπισμα και σφουγγάρισμα κλιμακοστασίου και πλατύσκαλων με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.

Μια φορά κάθε τρίμηνο θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:


Τρίψιμο και γυάλισμα μαρμάρων κεντρικής και πλαϊνών εισόδων (κτίριο Φιλελλήνων)



Καθαρισμός των τζαμιών των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά με κατάλληλα καθαριστικά.



Καθαρισμός των εσωτερικών περβαζιών των παραθύρων.



Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας



Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ψυγείων



Καθαρισμός ταράτσας, μπαλκονιών όπου υπάρχουν



Καθαρισμός υπογείων, χώρων αρχείων και περιβάλλοντων χώρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ισχύουν για όλους τους προς καθαρισμό χώρους
α/α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα
απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και
απολύμανσης πρέπει να είναι καινούργια,
αμεταχείριστα και κατασκευασμένα –
παρασκευασμένα με τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις.
Όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και ο
λοιπός εξοπλισμός για τον καθαρισμό του
κτιρίου, όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνει
την ανάδοχο εταιρεία.
Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία να είναι σε
θέση να προσκομίσει τα κάτωθι
πιστοποιητικά σε ισχύ (με τα οποία και θα
συμμορφώνεται):
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.
Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό
όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν την
ανάδοχο εταιρεία εκτός των:
α) Χαρτί υγείας
β) Χειροπετσέτες και
γ) Κρεμοσάπουνο χεριών
Το προσωπικό της αναδόχου θα φορά
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α/α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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.

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Τα προϊόντα καθαρισμού και καθαρισμού
απολύμανσης, τα εργαλεία – μέσα
καθαρισμού, τα μηχανήματα που
απαιτούνται καθώς και οι σάκοι
απορριμμάτων βαρύνουν την ανάδοχο
εταιρεία.
Τα απορρυπαντικά παντός τύπου που θα
χρησιμοποιήσει η ανάδοχος θα έχουν όλα
έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους,
προδιαγραφών CE, τα δε απολυμαντικά από
τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
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 Βεβαίωσης
Καλής Εκτέλεσης Εργασιών Καθαρισμού και
έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας ή
μη των παρεχόμενων υπηρεσιών με όλους
τους όρους της σύμβασης.
Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις
κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό ή και σε λοιπές μηχανές γραφείου
βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.
Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης
από την ανάδοχο εταιρεία των εργασιών και
της πιστής και απαρέγκλιτης εφαρμογής των
όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται
από την Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής
Εκτέλεσης Εργασιών Καθαρισμού που θα
διενεργεί ελέγχους οποτεδήποτε. Από την
ίδια επιτροπή θα αξιολογείται και η
συνεργασία της Αναδόχου με την Υπηρεσία
καθώς και η ποιότητα της παρεχόμενης
καθαριότητας.
Όταν η ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία,
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α/α

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

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 Βεβαίωσης
Καλής Εκτέλεσης 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.

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

2
2.1

2.1.1

Η ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που
θα προκληθεί στην περιουσία του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από το προσωπικό που θα
απασχολεί στον καθαρισμό.
Το απασχολούμενο προσωπικό θα
αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση μετά από
σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
Η 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
της. Επίσης υποχρεούται να τοποθετεί το
χαρτί υγείας, χειροπετσέτες και σαπούνια
στους χώρους που απαιτείται.
Η ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετεί τα
απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους και να
τα μεταφέρει στους χώρους συγκέντρωσης
έξω από το κτήριο και σε χώρο που θα είναι
εύκολη η ανακομιδή τους από τα ειδικά
αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων.
Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν
για τις παραπάνω εργασίες καθαρισμού
βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους
σφουγγαρίσματος (μπλε και κόκκινους)
διπλού συστήματος
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Θα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κάδοι
σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος για
γραφεία – κοινόχρηστους χώρους,
διαφορετικοί για WC
Επίσης θα χρησιμοποιούνται
σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία –
κοινόχρηστους χώρους, και διαφορετικές για
W.C
Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου
Υφασμάτινα μάκτρα (dustmop) , όπου δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα
με υποχρέωση να χρησιμοποιούνται κάθε
μέρα καθαρά
Γάντια χοντρά και μίας χρήσεως
Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων μαύρου
και κίτρινου χρώματος, ανθεκτικές διαφόρων
μεγεθών
Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο
μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών
υγιεινής
Μπαλαντέζες
Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα
χώρο και όπου χρειάζεται
Περιστροφικές μηχανές πλυσίματος
δαπέδων.
Μηχανή πλύσης – απόπλυσης
υφασμάτινων επιφανειών.
Σάρωθρα ΜΟΠ (παρκετέζες).

2.2

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.

2.2.2

Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της
Υπηρεσίας για την καθαριότητα.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2.2.3

2.2.4

2.2.5

3
3.1

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Όλα τα αναγκαία σκεύη, εργαλεία και υλικά
καθαρισμού, απαραίτητα να είναι πρώτης
ποιότητας και πλέον κατάλληλα.
Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία και υλικά
καθαρισμού να μην προκαλούν φθορές
(βραχυχρόνια και μακροχρόνια) στις
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του
κτιρίου.
Τα αναγκαία σκεύη-εργαλεία να είναι κατά το
δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε
άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη
λειτουργίας, όσο και εμφάνισης.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου,
τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών
υγιεινής
Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων
ρύπων
Απολυμαντικά επιφανειών για το w.c
Υγρό καθαριστικό τζαμιών – καθρεπτών
Αυτογυάλιστη παρκετίνη αντιολισθητική για
δάπεδα

3.1.1

Απορρυπαντικά καθαριστικά δαπέδου.
Απορρυπαντικά καθαριστικά δύσκολων
ρύπων
Υγρό καθαριστικό υαλοπινάκων και
καθρεπτών
Αφαιρετικό αλάτων από βρύσες και είδη
υγιεινής
Αυτογυάλιστη μεταλλική παρκετίνη για
διάφορα είδη δαπέδων (Linoleum, μάρμαρο,
πλαστικό δάπεδο)
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ

Τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιούνται
θα έχουν εκτός από καθαριστική και
απολυμαντική δράση
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 το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π
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.
Τα αναλώσιμα υλικά του εξοπλισμού
(σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, πανιά κ.α.)
θα ανανεώνονται με μέριμνα και δαπάνη του
Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται.
Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι
εγκεκριμένα από το γενικό Χημείο του
Κράτους.
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.
Να χρησιμοποιούνται ενώσεις χλωρίου για
απολύμανση μετά τον καθαρισμό των ειδών
υγιεινής (νιπτήρες, βρύσες, λεκάνες,
πλακάκια, WC κ.λ.π.)
Τα προϊόντα καθαρισμού να παρέχονται στο
προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού στη
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συσκευασία και με την σύνθεση – διάλυση
της εταιρείας παραγωγής τους,
συνοδευόμενα από δοσομετρητή.

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

4

4.1

Επισημαίνεται ότι το κόστος των υλικών
καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν για
όλα τα κτίρια, βαρύνουν την ανάδοχο
εταιρεία.
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.
Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
να διασφαλίζει την συνεχή και πλήρη παροχή
των απαιτούμενων υλικών καθαρισμού.
Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι
καταχωρημένα στο Μητρώο
Απορρυπαντικών και Καθαριστικών
Προϊόντων του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
Τα απολυμαντικά προϊόντα να είναι
εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθμό
άδειας κυκλοφορίας τους.
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

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

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

Έγγραφη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου,
ότι θα προσκομίσει τα μηχανήματα και τον
εξοπλισμό την προηγούμενη της έναρξης
ισχύος της σύμβασης.
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Υπεύθυνη δήλωση για την δυνατότητα
παροχής και χρήσης των προϊόντων
καθαρισμού και απολύμανσης.

ΝΑΙ

Για τα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά,
απολυμαντικά και απορρυπαντικά προϊόντα
με απολυμαντική δράση απαιτείται η
προσκόμιση των παρακάτω πιστοποιητικών:

4.3

5

5.1

5.2

5.3

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.

ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, Η
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με το Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του
σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη,
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.
Απαράβατος βασικός όρος είναι η
υποχρέωση της 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
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κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων και κάθε άλλης ισχύουσας
διάταξης. Σε κάθε περίπτωση που θα
διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου
θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο
εταιρεία και θα κηρύσσεται έκπτωτη.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Η ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωμένη 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
Η ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτη.

Η 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 της αναδόχου ή των
υπαλλήλων της, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους και για όλη τη διάρκεια της
σύμβασης αυτής.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το
απασχολούμενο από την ανάδοχο εταιρεία
προσωπικό, υποχρεούται μόνη αυτή προς
αποκατάστασή της.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από την ανάδοχο
εταιρεία του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο,
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που
απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτής και της Αναθέτουσας
Αρχής.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και
ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου
προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά την
ανάδοχο εταιρεία.
Μισθός, επιδόματα άδειας, δώρα
Χριστουγέννων, Πάσχα και λοιπές
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εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν την ανάδοχο
εταιρεία.

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Η ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνη,
για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί
από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό
που απασχολεί για την υλοποίηση του
συμβατικού έργου.
Η ανάδοχος δεσμεύεται ότι σε περίπτωση
που κατά τη διάρκεια της σύμβασης
μεταφερθούν οι υπηρεσίες του φορέα σε
άλλο κτίριο, το αντίστοιχο κομμάτι της
σύμβασης θα λύεται αζημίως για το δημόσιο.
Για την εκτέλεση του καθαρισμού Η
ανάδοχος θα χρησιμοποιεί το μόνιμο ή
έκτακτο προσωπικό που διαθέτει σε αριθμό
και σε συχνότητα που θα εξασφαλίζουν
άψογα αποτελέσματα.
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 στην
ανάδοχο εταιρεία.
Η 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.
Κατ’ εξαίρεση ο Φορέας έχει το δικαίωμα να
απαιτεί από το ανάδοχο την αντικατάσταση
οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, κατά την
κρίση της, ακατάλληλο.
Η Υπηρεσία δε θα επιτρέπει σε κανένα
εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν
δεν είναι ασφαλισμένος και μπορεί να
υποχρεώνει την ανάδοχο εταιρεία να
προσκομίζει τα σχετικά επίσημα έγγραφα.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι Η
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
δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους
τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία
κανόνες για την υγιεινή και ασφάλεια.
Η 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 της, ώστε
να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Σε περίπτωση ατυχήματος Η ανάδοχος θα
είναι ο μόνος υπεύθυνος.
Η 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.
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.
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.
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
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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.
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α’

Α.1. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΑΘΗΝΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5

Χ
Χ

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 24

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΣΤΑΔΙΟΥ 31
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58

Χ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ Α.1.
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

Α.2 ΑΡΧΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 65-67

ΑΘΗΝΑ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 1 & ΣΟΥΡΜΕΛΗ

Χ
Χ

ΑΘΗΝΑ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΖΗΝΩΝΟΣ 4Α

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΛΕΚΚΑ 22

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΜΑΜΟΥΡΗ 14

Χ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΚΑΝΙΓΓΟΣ 2

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 2

Χ

ΑΘΗΝΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 28

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Α.2.

Σελίδα 53

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

€
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ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

Α.3. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΦΛΕΣΣΑ 5

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 46-52

Χ
Χ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΡΑΧΩΒΗΣ 1 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Χ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ Α.3.
Α.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ 15

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ
ΣΥΝΟΛΟ Α.4.

Α.5. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Δ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Α.5.
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’

ΤΜΗΜΑ Β’
Β.1. ΤΜΗΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 10

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Β.1
Β.2. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡ.ΠΛΑΤΕΙΑ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ
ΣΥΝΟΛΟ Β.2

Β.3. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΟΖΑΝΗ

Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 4

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €
Χ

ΣΥΝΟΛΟ Β.3

Σελίδα 54

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €
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Β.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΟΛΟΣ

Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 41

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Β.4
Β.5. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 3

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Β.5
Β.6. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ

ΔΑΓΚΛΗ 8

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ
ΣΥΝΟΛΟ Β.6

Β.7. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Φ.ΤΖΑΒΕΛΑ 5

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ
ΣΥΝΟΛΟ Β.7

Β.8. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 7

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Β.8
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’

ΤΜΗΜΑ Γ’
Γ.1.
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΕΒΕΛΗΣ 86-88

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ 7-9

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €
Χ
Χ
Χ
Χ

ΣΥΝΟΛΟ Γ.1

Σελίδα 55

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €
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Γ.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΩΣ

ΠΑΡ.ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Γ.2
Γ.3. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΡΟΔΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΣΕΦΕΡΗ 78-80

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ
ΣΥΝΟΛΟ Γ.3

Γ.4. ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΡΟΣ

ΠΛ.ΜΑΡΚΟΥ ΔΟΥΡΑΤΣΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΣΕ €

Χ

ΣΥΝΟΛΟ Γ.4
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’
ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α’+Β’+Γ

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες

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

(Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1.Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της
προσφοράς. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του παραπάνω πίνακα προσφοράς θα είναι μια και μοναδική και
θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος-μέθοδος υπολογισμού-προσδιορισμού αυτής της τιμής κάτω
από αυτόν . Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.

2.Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος του
ανωτέρω πίνακα.

3.Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.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
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5.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η
προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6.Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση

7.Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων 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.

8.Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός
είναι δεσμευτική για την ανάδοχο εταιρεία 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 το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

9.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 τον ζητούμενο στη
διακήρυξη, δηλ. κάτω από 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10.Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα (1) είτε για περισσότερα
τμήματα, με την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει ξεχωριστή οικονομική προσφορά για κάθε ένα από αυτά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
ΠΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα

Εγγύηση
μας
υπ’
αριθμ.
……………………………………………………………………………………………

………………..

ποσού

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
………………………………………………………………………………………………………………………….. υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
.......................…………………………………..
........................,
ΑΦΜ:
......................
β)
(πλήρη
επωνυμία)

(διεύθυνση)
(διεύθυνση)

.......................…………………………………..
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
5
.......................…………………………………..
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη
του ΕΤΕΑΕΠ, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας στα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για τρεις(3) μήνες

5

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 6 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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………….
Κατάστημα.......................................
…………………………………………………
(Δ/νση, Οδός/Αριθμός, Τ.Κ., fax)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: …………...…
ΕΥΡΩ: ………………………………….

ΠΡΟΣ : ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ........……. ΕΥΡΩ ………………….
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
..................................... ΕΥΡΩ, υπέρ της εταιρείας .................................................................. με Α.Φ.Μ
....................., δ/νση ............................................................, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της με αριθμό ...................... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο………………………
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Επιχείρησης, που απορρέουν από την
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………... και η επιχείρηση οφείλει να την ανανεώνει έως
την λήξη της Σύμβασης.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας 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.

Σελίδα 60

19PROC004832834 2019-04-19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στην Αθήνα, σήμερα την ………………………………………………………………………………. μεταξύ των κάτωθι
συμβαλλομένων:
αφενός μεν,
του Ν.Π.Δ.Δ., «ENIAIOY TAMEIOY ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ» (E.T.E.A.Ε.Π.), το
οποίο εδρεύει στην οδό Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 105 57 με Α.Φ.Μ 997422717, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………………. Διοικητή και
Πρόεδρο ΔΣ, εφεξής καλούμενου «Ταμείο ή και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».
και αφετέρου,
τ… ………………………………………………………………………………………
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Το αφενός συμβαλλόμενο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), στα πλαίσια της άμεσης ανάγκης για τακτική καθαριότητα των
γραφείων, των χώρων και των κτιρίων του ΕΤΕΑΕΠ, όπου στεγάζονται Διευθύνσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην
Αθήνα, έχει προχωρήσει, με τις νόμιμες διαδικασίες, δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. ………………………… υπ’
αριθ. …/2019 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και της υπ’ αριθ. …………………………….. απόφασης
του Διοικητικού Συμβουλίου του, σε επιλογή του αφετέρου συμβαλλομένου ο οποίος επιθυμεί να παρέχει
τις υπηρεσίες του, για αυτό και αναθέτει στην ανάδοχο εταιρεία την τακτική τους καθαριότητα, υπό τους
όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται :


Στην παρούσα Σύμβαση.



Στην υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………….. διακήρυξη υπ’ αριθ. ../2019 του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού και των σχετικών παραρτημάτων.



Στις υποβληθείσες προσφορές (τεχνική και οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας (1) η υπ’ αρ. Διακήρυξη υπ’
αριθ. ../2019 του διαγωνισμού και οι επ’ αυτής διευκρινίσεις, (2) η παρούσα σύμβαση και (3) οι
Προσφορές (τεχνική και οικονομική) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ότι αποδέχεται εξ ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης.
Το έργο πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της, υπ’ αριθ. ../2019 Διακήρυξης και των
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Παραρτημάτων αυτής, που μαζί με το συμφωνητικό αυτό αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, το δε Ταμείο
μπορεί να απορρίπτει κατά την απόλυτη κρίση του κάθε εργασία που δεν θα είναι σύμφωνη με τους όρους
της προκηρύξεως και του παρόντος συμφωνητικού.

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το ΤΑΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος αποδέχεται, την παροχή της τακτικής καθαριότητας των
γραφείων, των χώρων και των κτιρίων όπου στεγάζονται Διευθύνσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στ…. ……….. Οι
απαιτούμενες υπηρεσίες καθαρισμού περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και εξειδικεύονται ανά κτίριο
αναλυτικά στα Δελτία Ευταξίας του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας:
 Χώροι Γραφείων, χώροι συσκέψεων & εκδηλώσεων :
• Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγής πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων και μεταφορά τους
στους ειδικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων του Δήμου
• Καθαρισμός και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, καθισμάτων εργασίας.
•Καθαρισμός χειρολαβών θυρών.
•Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών.
•Εξωτερικός καθαρισμός των κοινόχρηστων μηχανημάτων γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτικά, φαξ κλπ).
•Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό
 Χώροι WC :
•Πλύσιμο λεκάνης, καθίσματος και σκεπάσματος με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.
•Πλύσιμο νιπτήρων και πλακιδίων γύρω από αυτούς με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.
•Καθαρισμός χειρολαβών θυρών
•Αποκομιδή απορριμμάτων, αλλαγής πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων και μεταφορά τους
στους ειδικούς κάδους συλλογής απορριμμάτων του Δήμου
•Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χειροπετσετών και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών, τα οποία παρέχει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
•Καθαρισμός καθρεπτών.
•Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό
 Χώροι κουζινών (όπου υπάρχουν):
•Πλύσιμο των νεροχυτών και των επιφανειών γύρω από αυτούς με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.
•Πλύσιμο των ποτηριών και λοιπών σκευών κουζίνας του προσωπικού με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.
•Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.
Διάδρομοι:
•Σκούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.
 Ανελκυστήρες (στα ιδιόκτητα κτίρια)
•Σκούπισμα και σφουγγάρισμα ανελκυστήρα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.
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 Περιοδικοί Καθαρισμοί
•Καθάρισμα θυρών εισόδου (εσωτερικά και εξωτερικά) και σκαλοπατιών.
•Πλύσιμο πλακιδίων τοίχων των τουαλετών με κατάλληλα απορρυπαντικά.
•Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες.
•Σκούπισμα και σφουγγάρισμα κλιμακοστασίου και πλατύσκαλων με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.
•Καθαρισμός γυάλινων θυρών ορόφων με κατάλληλο καθαριστικό
•Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου ανελκυστήρων με κατάλληλο απορρυπαντικό και καθαρισμός
εσωτερικών επιφανειών και θυρών ορόφων ανελκυστήρα.
•Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά με κατάλληλα καθαριστικά.
•Καθαρισμός των εσωτερικών περβαζιών των παραθύρων.
•Τοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους.
•Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας (όπου υπάρχουν)
•Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ψυγείων (όπου υπάρχουν)
•Καθαρισμός κινητών διαχωριστικών γραφείων.
• Καθαρισμός ρολοκουρτίνων.
•Καθαρισμός υπογείων, χώρων αρχείων και περιβάλλοντων χώρων
•Καθαρισμός ταράτσας, μπαλκονιών (όπου υπάρχουν)
 Πλύσιμο εσωτερικά και εξωτερικά όλων των τζαμιών των κτιρίων
 Τρίψιμο και γυάλισμα μαρμάρων κεντρικής και πλαϊνών εισόδων

Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται στα κτίρια του παρακάτω πίνακα καθημερινά από ……. μ.μ. έως
……. μ.μ. Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του μόνιμου προσωπικού του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού καθώς και άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για
τον καθαρισμό θα τα διαθέτει με δαπάνες του ο μειοδότης και θα είναι πάντα εγκεκριμένα τηρώντας τις
εκάστοτε υγειονομικές και άλλες διατάξεις. Όλα τα υλικά καθαρισμού θα είναι επώνυμα, μη αλκαλικά.
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η ανάμιξη απορρυπαντικών και απολυμαντικών ουσιών στον ίδιο κουβά
(π.χ. καθαριστικό δαπέδου με χλωρίνη) γιατί η δράση του ενός εξουδετερώνει τη δράση του άλλου. Τα
πανιά, σφουγγαρίστρες, σφουγγάρια, σφουγγαρόπανα να πλένονται με απορρυπαντικό και απολυμαντικό
και να στεγνώνονται μετά από κάθε χρήση.
Οι σφουγγαρίστρες και τα διάφορα πανιά καθαριότητας θα ανανεώνονται από την ανάδοχο εταιρεία κάθε
δέκα (10) ημέρες. Απαιτείται η χρήση διαφορετικών πανιών, με διαφορετικό χρώμα το κάθε ένα ανάλογα
με την χρήση για τον καθαρισμό των επίπλων, για τον καθαρισμό νιπτήρων, για τον καθαρισμό λεκανών
αποχωρητηρίων.
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Άρθρο 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου πιστοποιείται με σχετικό πρωτόκολλο που συντάσσεται κάθε μήνα και
υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Η ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να ακολουθεί αποκλειστικά και μόνο τις οδηγίες του ΤΑΜΕΙΟΥ και να το ενημερώνει άμεσα για
οτιδήποτε του ζητηθεί από οποιονδήποτε τρίτο και το οποίο διαφοροποιεί με οποιονδήποτε
τρόπο την παροχή των υπηρεσιών του σύμφωνα με την παρούσα.
2. Να εξασφαλίζει στο προσωπικό του, τις νόμιμες κοινωνικές εισφορές και τη νόμιμη ασφάλιση
επί της αποζημίωσης για εργατικά ατυχήματα και να μεριμνά για την εφαρμογή των Κανονισμών
που αφορούν την προστασία των εργαζομένων, καταβάλλοντας σε αυτούς τις αποδοχές που
προβλέπονται από τις εκάστοτε κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.
3. Να ενημερώνει το ΤΑΜΕΙΟ για το προσωπικό που θα απασχολείται με την υποβολή κατάστασης
προσωπικού με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή της άδειας εργασίας (και φωτοαντίγραφα
αυτών). Επίσης, σε περίπτωση τυχόν αλλαγών προσωπικού, πριν την χρησιμοποίησή του. πρέπει
να γίνεται ενημέρωση στο Τμήμα Προμηθειών.
4. Να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική Νομοθεσία)
και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων
κ.λ.π., 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 για κάθε τρίτο.
5. Να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του
ότι : Ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει με το ΤΑΜΕΙΟ.
6. Να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται
και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από το ΤΑΜΕΙΟ.
7. Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά προσωπικό το οποίο να είναι ασφαλισμένο, ειδικευμένο, υγιές,
άριστο στο είδος του. Εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των
15 ετών (άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας)
8. Να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για τις
εργασίες του στους χώρους της Υπηρεσίας για την πρόληψη δυστυχημάτων ή ζημιών, σε
οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα.
9. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος έναντι όλων ποινικά, αστικά και διοικητικά για κάθε
ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Διευκρινίζεται ρητά ότι το ΤΑΜΕΙΟ δεν έχει
καμία αστική ή ποινική ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε
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μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή, της κατά
μήνα αμοιβής του αναδόχου. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης.
10. Να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις και χρονοτριβή κάθε μέλος του προσωπικού του,
αν αυτό δείξει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις εντολές και κατευθύνσεις του Ταμείου ή κριθεί από
το Ταμείο ως «ακατάλληλο» για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε λόγο, μόλις
ειδοποιηθεί Η ανάδοχος σχετικά, έστω και προφορικά, από το Ταμείο.
11. Η ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα
προκληθεί στο προσωπικό και στους χώρους καθαριότητας, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
12. Σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας, άδειας ή ατυχήματος κ.τ.λ., εφεδρικό προσωπικό του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να είναι διαθέσιμο για να αναλάβει υπηρεσία άμεσα.
13. Να επιβλέπει ανά πάσα στιγμή την ικανοποιητική και πλήρη εκπλήρωση των καθηκόντων του
Προσωπικού Καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, διαθέτοντας ειδικό Επόπτη
ο οποίος θα επιθεωρεί τα κτίρια ανά μη τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον δύο φορές
τον μήνα.
14. Ο ΕΠΟΠΤΗΣ θα είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση του ΤΑΜΕΙΟΥ ή του αρμοδίου υπαλλήλου
του προκειμένου να συζητά μαζί του για κάθε ζήτημα σχετικό με την εκτέλεση του παρόντος και
την επίλυση κάθε προβλήματος που ανακύπτει, για το οποίο θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει
τον Ταμείο.
15. Το απασχολούμενο προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται καθημερινά να τηρεί και να
συμπληρώνει τα Δελτία Ευταξίας.
16. Η ανάδοχος

δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη μη εμπρόθεσμη και

σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεσης αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις
υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα
περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός 15 ημερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά
αυτά.
17. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό
όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. . Η
απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
18. Η υπηρεσία του Ταμείου θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς την ισχύ του παρόντος
συμφωνητικού εάν διαπιστωθεί κατ’ επανάληψη, ελλιπής και μη σωστός καθαρισμός των

Σελίδα 65

19PROC004832834 2019-04-19
Γραφείων του Ταμείου καθώς και των πάσης φύσεως βοηθητικών χώρων αυτού μετά από
έγγραφη διαπίστωση αυτής. Συγκεκριμένα, όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές καλής εκτέλεσης
του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του άρθρου 68
του Ν. 3863/2010, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι
παραβιάσεις διαπιστώνονται κατά τη παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από
τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται όμως από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι
αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
19. Όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση
αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως
τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης, τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής
προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η επιβολή δεύτερης
κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά: α)
στην καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει από το χρόνο επιβολής της δεύτερης κύρωσης
τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία (3) έτη.
20. Σε περίπτωση μη συνεπούς εκτέλεσης μέρους ή όλων των καθημερινών εργασιών, θα καταπίπτει
αυτοδίκαια υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ποινική ρήτρα μέχρι ποσοστού 4% επί του μηνιαίου τιμήματος
για κάθε ημέρα μη συνεπούς εκτέλεσης μέρους ή όλων των καθημερινών εργασιών και θα
παρακρατείται από το μηνιαίο τίμημα.
21. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα, με μονομερή δήλωσή του, να κηρύξει τον παρέχοντα
υπηρεσίες έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση του, από τη σύμβαση και μάλιστα αζημίως σε
περίπτωση αθέτησης, γενικά οποιουδήποτε συμβατικού όρου.
22. Σε περίπτωση που ο παρέχων υπηρεσίες, κηρυχθεί έκπτωτος, το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. δικαιούται να
αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας του, κατά τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής
νομοθεσίας.

Άρθρο 3: ΑΜΟΙΒΗ – ΕΞΟΔΑ
Ως αντάλλαγμα για τη παροχή όλων των υπηρεσιών καθαριότητας που προβλέπονται στο παρόν και το
Παράρτημα αυτού, το ΤΑΜΕΙΟ υποχρεούται να καταβάλλει προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ το συνολικό ποσό των
……………………………………………………….. και αναλυτικά ανά κτίριο ως εξής:
……………………………………………………………………….
1. Συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι το εν λόγω ποσό
είναι εύλογο και δίκαιο, ανταποκρίνεται δε πλήρως στις παρεχόμενες υπηρεσίες δυνάμει του
παρόντος.
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2. Στο ως άνω ποσό συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα υλικά καθαριότητας και απολύμανσης
του παραπάνω καθαρισμού, καθώς και το εύλογο ποσοστό του διοικητικού κόστους της
παροχής των υπηρεσιών, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η ως άνω τιμή δεν
υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύουν
δε και θα δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Μετά την κανονική, εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου ενός μηνός θα γίνεται
εξόφληση του αντίστοιχου μέρους της συμβατικής αξίας, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
4. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
i.

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/13.12.2013) και μετά την προσκόμιση από την ανάδοχο
εταιρεία εταιρεία 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.
ε. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής
εργαζομένου για οποιοδήποτε 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
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δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.

5. 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 0,06% 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 την 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.
6. Ο Ανάδοχος θα εκδίδει στο τέλος κάθε μήνα Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για κάθε κτίριο
χωριστά και το οποίο θα εξοφλείται εντός 60 (εξήντα) ημερολογιακών ημερών. Με την εξόφληση
αυτού αποσβένεται οποιαδήποτε υποχρέωση του ΤΑΜΕΙΟΥ δυνάμει του παρόντος.
7. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στο
παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι αμοιβές του προσωπικού του Αναδόχου
με όλες τις ανάλογες πάσης φύσεως εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα και προσαυξήσεις από
οποιαδήποτε αιτία όπως ενδεικτικά, εισφορές ΙΚΑ, επιδόματα αδείας, Δώρα Χριστουγέννων και
Πάσχα κ.τ.λ.
8. Η ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη συναίνεση
του Εργοδότη. Ο Εργοδότης, εάν δεν συναινέσει εγγράφως στην εκχώρηση, έχει το δικαίωμα να
αρνηθεί την καταβολή σε κάθε τρίτο.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
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1. Το παρόν συμφωνείται ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους (1) και η ισχύς του αρχίζει
………… και λήγει

………………. με δυνατότητα παράτασης, εκ μέρους του πρώτου των

συμβαλλόμενων, μέχρι ………… με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.
2. Η ισχύς του παρόντος λήγει κατόπιν καταγγελίας από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
η οποία κοινοποιείται με συστημένη επιστολή προς τον αντισυμβαλλόμενο. Τα αποτελέσματα
της καταγγελίας αρχίζουν μετά την πάροδο ενός μηνός από την λήψη της και έχει ισχύ μόνο για
σπουδαίο λόγο σχετιζόμενο με την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων.
3. Η ισχύς του παρόντος λήγει επίσης αυτομάτως σε περίπτωση λήξης της ευθύνης του ΤΑΜΕΙΟΥ
για την Εγκατάσταση, αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να αναλάβει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
4. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης οποιασδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος που
θεωρούνται όλες ουσιώδεις, το μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει
γραπτώς την παρούσα με άμεση ισχύ με συστημένη επιστολή του προς τον αντισυμβαλλόμενο,
χωρίς να αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη του υπαιτίου προς αποζημίωση.

Άρθρο 5: ΕΥΘΥΝΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως τον ΤΑΜΕΙΟ για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον
τελευταίο η οποία οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια είτε του ΑΝΑΔΟΧΟΥ είτε του προσωπικού
φύλαξης η οποία αποδειχτεί.

Άρθρο 6: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του Έργου
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ’ αριθ…………………………….. Εγγυητική Επιστολή καλής Εκτέλεσης
…………………………………………………………. των όρων της σύμβασης, χρονικής ισχύος αορίστου χρόνου, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας του Έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού ……………….. σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………………….. διακήρυξη υπ’ αριθ. …………………. του συνοπτικού διαγωνισμού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ με την λήξη της σύμβασης και εφόσον
τηρήθηκαν όλοι οι όροι της παρούσας και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ
συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 7: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του που
απορρέουν από το παρόν παρά μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο 8: ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
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Η παρούσα σύμβαση είναι ή μόνη που ισχύει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών, περιέχει την
πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση και συμφωνία των μερών και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης
συμφωνίας και δήλωσης μεταξύ των μερών σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο.

Άρθρο 9: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να λαμβάνει, διαχειρίζεται, εξετάζει, αντιγράφει,
διαβάζει αντικείμενα ή έγγραφα που βρίσκονται στα κτήρια του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Το προσωπικό του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν επιτρέπεται να ανοίγει ντουλάπια, συρτάρια και τους φακέλους στα γραφεία και
λοιπούς χώρους. Το προσωπικό του Αναδόχου απαγορεύεται να επιδιώκει σκόπιμα να ενημερωθεί, να
εξετάσει, να ανακαλύψει και να αντιγράψει πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, σχέδια, επιχειρησιακές
δραστηριότητες ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες υπάρχουν στις Εγκαταστάσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Εάν
τυχαία, προσωπικό του Αναδόχου αποκτήσει τέτοια γνώση, πρέπει να φερθεί με απόλυτη
εμπιστευτικότητα και δεν πρέπει να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
εκτός από τους υπευθύνους του Ταμείου. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα αναφέρει αμέσως
οποιοδήποτε περιστατικό ενδεχομένως τους κάνει να υποψιαστούν ότι απόρρητες πληροφορίες έχουν
κλαπεί, διαδοθεί ή αντιγραφεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Άρθρο 10: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ρεπό κ.λ.π. και να καλύπτει
τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων
υποχρεώσεων έναντι της αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, Η ανάδοχος
υποχρεούται να ειδοποιήσει την αναθέτουσα αρχή σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν και να εξασφαλίσει
ικανό αριθμό ατόμων για τη διεκπεραίωση της εργασίας.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης Η ανάδοχος

υποχρεούται να προσκομίσει την ηλεκτρονικά

υποβαλλόμενη κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισμό των κτιρίων. Για τους
αλλοδαπούς εργαζόμενους θα υποβάλλεται και άδεια εργασίας. Μαζί με το τιμολόγιο παροχής
Υπηρεσιών, Η ανάδοχος

υποχρεούται να καταθέτει στην Αναθέτουσα Αρχή την ηλεκτρονικά

υποβαλλόμενη κατάσταση προσωπικού.
Η ανάδοχος

υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο και στους

ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται αυτές, η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να
τον κηρύξει έκπτωτο. Η ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα
είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που αναφέρονται στην παρούσα για
όλο το χρόνο της εργασίας του και για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος και φέρει κάθε αστική και
ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος λόγω πλημμελούς καθαριότητας των χώρων.
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Άρθρο 11: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει κατά την εκτέλεση της παρούσας είναι
αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Κάθε τροποποίηση της παρούσης συμφωνείται και καταρτίζεται μόνο εγγράφως.
Αφού έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά και συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, συντάσσεται η παρούσα
σύμβαση και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) εκ των οποίων θα δοθεί στην ανάδοχο εταιρεία
και δύο (2) στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ανάδοχο εταιρεία

Για το Ν.Π.Δ.Δ.

«»

«ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΚΗΣ
Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100026519
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ 10557
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ρουφικτού Μαρία, Μπίτσικα Σταυρούλα, Σεμιτέκολου Αντωνία
- Τηλέφωνο: 210-3275026, 210-3275291, 2103275292
- Ηλ. ταχυδρομείο: t.prom@eteaep.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.eteaep.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης : ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΧΩΡΩΝ - CPV:90911200-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 73290
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΤΡΙΑ (3) ΤΜΗΜΑΤΑ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 04/2019

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου xv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]

Σελίδα 80

19PROC004832834 2019-04-19
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
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πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxx 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
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πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Σελίδα 84

19PROC004832834 2019-04-19
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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 διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού
φορέα για
τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii:
2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
xxxiv
υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

[....……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
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 πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν 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:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, 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
δωρεάνxxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως 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).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών
µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται 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) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiii

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxiv

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxv
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xxxvi

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. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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