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ΘΕΜΑ:

«∆ιακήρυξη
πρόχειρου
µειοδοτικού
διαγωνισµού µε
κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών
καθαρισµού του Καταστήµατος του Τ. Π. και ∆ανείων στη Θεσσαλονίκη,
επί της οδού Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσσαλονίκη, συνολικής
προϋπολογιζόµενης δαπάνης Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (€48.000,00)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, µε
δυνατότητα ανανέωσης για άλλο ένα έτος, ήτοι ετησίως Ευρώ δέκα έξι
χιλιάδες (€16.000,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23 %, η οποία θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 «∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» του
τακτικού προϋπολογισµού του Τ.Π. και ∆ανείων (CPV 90911200-8)»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1. του Ν. 2198/1994 ( Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94), του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου
στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις».
1.2. του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145
/Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις», αναλογικά εφαρµοζοµένου.
1.3. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
1.4. του Π.∆. 95/96 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων»
1.5. του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138 /Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35 της 29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
1.6. του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/07 ) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
όπως ισχύει και κατά το µέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π.∆. 60/2007 µε το οποίο αυτή ενσωµατώθηκε
στην ελληνική έννοµη τάξη.
1.7. του Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/ 16-3-2007) : Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005.
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1.8. του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ.173/2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων- Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 ( L76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335), ο οποίος από της δηµοσιεύσεώς
του αντικατέστησε τις ρυθµίσεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97 ).
1.9. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010), ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
1.10. του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115 15.7.2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
1.11. τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 4 του Π∆ 113/2010 ΦΕΚ 194/Α/2010
«Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», κατ’ αναλογία εφαρµοζόµενων
όσον αφορά τις εγκρίσεις δαπανών του Τ.Π. και ∆ανείων (Ν.Π.∆.∆. µη ανήκον
στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
1.12. του Κεφαλαίου Α’ (άρθρα 1 έως 4) του Ν.3965/2011 (Φ.Ε.Κ.113/τ. Α’/1/18-3-2011)
που αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
1.13. του Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ Α΄160 08.8.2014) του άρθρου 157 «Εγγυήσεις»
1.14. την υπ’ αριθ. 2/21379/0094/4-4-2001 (Φ.Ε.Κ. 448/τ.Β΄/19-4-2001) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και ∆ανείων», όπως
τροποποιήθηκε
και
συµπληρώθηκε
µε
τις
υπ’
αρ.
2/51035/0094
(Φ.Ε.Κ.1327/τ.Β΄/11-10-2002), 2/74109/0094 (Φ.Ε.Κ.15/ τ.Β΄/14-1-2003) και
2/24892/0094/26-4-2011 (Φ.Ε.Κ.1069 τ.Β’/31-05-2011) αποφάσεις του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών).
1.15. Την προϋπολογισθείσα δέσµευση πίστωσης µε α/α 377 στο βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωµής, ποσού ύψους ΕΥΡΩ 48.000.00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,
για το οικονοµικό έτος 2015,2016 και 2017, για την πληρωµή δαπάνης σε βάρος
της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του Ταµείου µε Κ.Α.Ε 0845 «∆απάνες
Καθαρισµού Γραφείων»
1.16. Την υπ’αρ.47296/24.10.2014 απόφαση του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. του Τ.Π. και
∆ανείων για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την
ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισµού του Καταστήµατος του Τ. Π. και
∆ανείων στην Θεσσαλονίκη, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,
συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,Ευρώ τριάντα δύο χιλιάδων (€32.000,00)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε
δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα έτος, ήτοι ετησίως Ευρώ δεκαέξι χιλιάδες
(€16.000,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845
«∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» του τακτικού προϋπολογισµού του Τ.Π. και
∆ανείων
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη
Αναδόχου υπηρεσιών καθαρισµού του Καταστήµατος
του Τ.Π. και ∆ανείων στη
Θεσσαλονίκη, οδός Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 , όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
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της παρούσας διακήρυξης, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης Ευρώ σαράντα οκτώ
χιλιάδων (€48.000,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ήτοι ετησίως Ευρώ δεκαέξι
χιλιάδων (€16.000,00), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για χρονικό διάστηµα δύο (2)
ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόµη έτους, η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845
«∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» του τακτικού προϋπολογισµού του Τ.Π. και ∆ανείων
του έτους 2015 και κατ’ αναλογία τον προϋπολογισµό του 2016 και του 2017.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της, µε δυνατότητα
παράτασης ενός (1) ακόµη έτους µε µονοµερή δήλωση του Τ.Π. & ∆ανείων µε ίδιους
όρους, συµφωνίες και τίµηµα που µπορεί να διαµορφωθεί , κατόπιν συµφωνίας σε
χαµηλότερη τιµή.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 09/1/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πµ
(λήξη κατάθεσης προσφορών) στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων στην Αθήνα
επί της οδού Ακαδηµίας 40. Οι σφραγισµένες προσφορές αφού πρωτοκολληθούν, θα
παραδίδονται στην αρµόδια Επιτροπή.
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από προθεσµία τριάντα ηµερών (30) από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης στον Ελληνικό τύπο.
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή των προσφεροµένων υπηρεσιών.
Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ. Θα δίδεται η συνολική τιµή και θα αναλύεται τόσο στην
καθαρή τιµή όσο και στον αναλογούντα ΦΠΑ της περιόδου των δύο (2) ετών καθώς και
ξεχωριστά για την µηνιαία περίοδο. Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ευρώ ή
καθορίζουν σχέση προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται. Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν
προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες
και δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’. Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, σε ηµεροµηνία
που θα ανακοινωθεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά).
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά εφόσον κάθε πρόσωπο που
συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του
προσφερόµενου προϊόντος.
Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους όσους αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης
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προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη ή το µέλος που απέµεινε µόνο του συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολόκληρη της κοινής προσφοράς. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το
χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη ή µέλος συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη ή µέλος της ένωσης και
στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
εγκρίνεται µε απόφαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Στην περίπτωση που η
ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, η
σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Π. και ∆ανείων.
γ) συνεταιρισµοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό
επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού.
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών.
Στην περίπτωση των ενώσεων, η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη
νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Προσφορά όπως προβλέπεται στο άρθρο 39
παράγραφος 2 του Π.∆. 60/2007 (άρθρο 4 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ): «Οι
κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εµφανίζονται ως
υποψήφιοι. Για την υποβολή µιας προσφοράς ή µιας αίτησης συµµετοχής, οι αναθέτουσες
αρχές δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη
νοµική µορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής
της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης». Η Ένωση/
Κοινοπραξία, στην περίπτωση που της ανατεθούν οι Υπηρεσίες καθαριότητας, µπορεί να
υποχρεωθεί να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή προ της υπογραφής της σύµβασης. Σε κάθε
περίπτωση η Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα µέλη που αποτελούν την
ένωση είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα και υποδείγµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
•
•
•
•
•
•

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ»
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ»
& Ζ΄Ι-Ζ΄ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄Ι-ΣΤ΄ΙΙ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι για κάθε πρόσθετη πληροφορία µπορούν να προσέρχονται στην Κεντρική
Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων στην Αθήνα επί της οδού Ακαδηµίας 40 ή στο Κατάστηµα του
Τ.Π. και ∆ανείων στη Θεσ/κη επί της οδού Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, ήτοι από ∆ευτέρα – Παρασκευή, 8.30 π.µ. – 14.30 µ.µ.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της
προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές
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πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.
118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών, δεν
εξετάζονται.
Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται στους ενδιαφεροµένους, χωρίς χρέωσή τους, από την
Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και ∆ανείων στην Αθήνα επί της οδού Ακαδηµίας 40 ή το
Κατάστηµα του Τ.Π. και ∆ανείων στη Θεσ/νίκη επί της οδού Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, ήτοι από ∆ευτέρα – Παρασκευή, 8.30 π.µ. – 14.30 µ.µ.
Τηλ. 213 2116422-425 , 2313 336855-856 , Φαξ: 210 3630110 ή
από το δικτυακό τόπο του Τ.Π. και ∆ανείων (http://www.tpd.gr).
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Τ. Π. & ∆ανείων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΟΥ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α’
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ) ΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Π. ΚΑΙ
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ
∆ΑΠΑΝΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 35

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
%

ΦΟΡΟΣ
άρθρου 24
Ν. 2198/1994

∆ΥΟ ΕΤΗ (2) ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΛΛΟ ΕΝΑ
(1) ΕΤΟΣ
ΕΥΡΩ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ (€48.000,00), ΗΤΟΙ
ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ (€32.000,00)
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ
∆ΙΑΣΤΗΜΑ (2) ΕΤΩΝ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΗΤΟΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ∆ΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
(€16.000,00) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%
Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ Κ.Α. 0845 « ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ»
1.Μ.Τ.Π.Υ. : 3%, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙ Μ.Τ.Π.Υ.: 2,4%
2. ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΕΛΛ. ∆ΗΜ.: 0,25%
3. ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑ∆Υ: 0,30%
4. ΕΦΑΠΑΞ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5.ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
8 % (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
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υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆.118/07 στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα.
2.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού ή και
περισσότερο εφόσον οριστεί από την Υπηρεσία.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω
αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του έργου και των προσφεροµένων
υπηρεσιών. Προσφορές για µέρος των εργασιών καθαρισµού, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
δηλαδή : «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
Ο αριθµός της διακήρυξης.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού.

5.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως εξής:
5.1 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται η εγγύηση συµµετοχής και όλα
τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία (στοιχ. 5.1.)
5.2 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
5.3 Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης,
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς,
πλην της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS
φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι
το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται
από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την
αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19,
τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).
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Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους, θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντα του προσφέροντα, τότε οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά
ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη
και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ειδικότερα:
5.1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
5.1.α. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (σελ.17 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄)
5.1.β. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ.γ του Π.∆. 118/07,
εφόσον οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
5.1.γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν.1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κσι µε
ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και (άρθρο 6 παρ. 1β περ. β
του Π.∆. 118/07 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.4250/2014),
στην οποία, να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίον συµµετέχουν
και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
• ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση(1) του εδαφίου α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, ήτοι :
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1),
-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαίου 1997 (ΕΕC 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
-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, σελ.
48),
-νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305),
• ∆εν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

8/42

∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και,
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα)
• Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, είναι ενήµεροι ως προς στις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
• Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των
υποχρεώσεων τους εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.
• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους. -Τα αλλοδαπά
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους.
• Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).
• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού
∆ιατάγµατος.
5.1.δ. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να
προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη
νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
•

. Οι διαγωνιζόµενοι απαιτείται να πληρούν, επιπλέον, επί ποινή αποκλεισµού,
(άρθρο 8α Π.∆. 118/07), ορισµένες προϋποθέσεις σχετικά µε τη φερεγγυότητα, την οικονοµική
και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, την επαγγελµατική δραστηριότητα καθώς και τις τεχνικές
δυνατότητές τους, συνυποβάλλοντας στον κυρίως φάκελο προσφοράς τα εξής:
5.1.ε. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται ότι
απασχολούν προσωπικό (καθαριστές/καθαρίστριες) επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για
την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού και διαθέτουν τον ελάχιστο αριθµό ατόµων για την
παροχή της υπόψη υπηρεσίας, που είναι 2 άτοµα, παραθέτοντας σε µορφή κατάστασης
το προσωπικό, που απασχολούν, αναφέροντας την ειδικότητα και το ωράριό του.
•

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΡΑΡΙΟ

α/α
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5.1.στ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην
οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και
να δηλώνεται ότι, εντός της τελευταίας τριετίας, έχουν εκτελέσει ή εκτελούν
επιτυχώς τουλάχιστον δύο έργα καθαρισµού ∆ηµοσίων Υπηρεσιών ή εταιρειών
ιδιωτικού δικαίου, µε τουλάχιστον 10 θέσεις απασχόλησης και τίµηµα ίσο ή
µεγαλύτερο του προϋπολογισµού του παρόντος έργου, παραθέτοντας τα
κυριότερα σε µορφή καταλόγου, ως εξής:
α/α

Πελάτης (Επωνυµία-

Σύντοµη

∆ιάρκεια

∆ιεύθυνση- Τηλέφωνο- Περιγραφή Εκτέλεσης
FAX)

Έργου

Τόπος Παροχής
Υπηρεσιών

Ετήσιο τίµηµα Παρούσα
Φάση

Έργου
Παρατηρήσεις

5.1.ζ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να
δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση, µετά από επιτόπια επίσκεψη, όλων των προς
καθαρισµό χώρων, της υπάρχουσας κατάστασης και των εργασιών καθαρισµού
που χρήζουν αυτά.
5.1.η. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίον συµµετέχουν και να
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους :
i) η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς

λειτουργίας,
ii) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου
ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι,
iii) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,
iv) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.
v) η επιχείρηση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισµένο φορέα για την
εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας για υπηρεσίες καθαρισµού,
σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001.
•

5.1.θ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ ν. 1599/1986 (Α΄75),
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και να δηλώνεται
ότι:
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•

•
•

η προσφορά τους συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης,
της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα, δεν έχουν κάνει ψευδείς
ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
Υπηρεσία,
όλα τα προσκοµιζόµενα έγγραφα, στοιχεία, και πιστοποιητικά είναι αληθή,
αναλαµβάνουν την υποχρέωση, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆.
118/07 και του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της
παρούσας ∆ιακήρυξης, υποβάλλουν µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού, όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός.
δ) Κάθε µέλος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία
όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία.
ε) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
- Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή µαζί µε την προσφορά των
δικαιολογητικών της παραγράφου 5 της παρούσας ∆ιακήρυξης συνιστά
λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό
( σελ.8-11).
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους διαγωνιζόµενους διευκρινίσεις
επί των ανωτέρω δικαιολογητικών.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα Γ΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (Εξοπλισµός- Πρόγραµµα Εργασιών Καθαριότητας – Είδος Εργασιών –
Ειδικότεροι Όροι- Υποχρεώσεις Αναδόχου)» της παρούσας διακήρυξης, τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επίσης ο φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να περιέχει:
- Οργανόγραµµα της επιχείρησης για το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη έργο.
- Τη µέθοδο επόπτευσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.
- Τη µέθοδο εξασφάλισης της συνεχούς διατήρησης του απαραίτητου επιπέδου
καθαριότητας.
- Περιγραφή υλικών καθαρισµού – απολύµανσης.
- Περιγραφή εξοπλισµού επιχείρησης.
- Σχέδιο ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις και σχέδιο διαχείρισης κινδύνου
και εκτάκτων αναγκών.
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και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόµενου
και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (προσφερόµενη τιµή και ανάλυση
τιµολογίου προσφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆΄) τοποθετούνται
επί ποινή απόρριψης, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
6. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής & Αποσφράγισης
των προσφορών.
7. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.

8. Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
8.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
και η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που συνυποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.
8.2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται, και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται
όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και
παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στην Υπηρεσία,
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως.
8.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές, µε ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.
8.4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
8.5. Μετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, θα γίνει σε ηµεροµηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.
8.6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να λάβουν γνώση των συµµετασχόντων στο
διαγωνισµό, των τιµών που προσφέρθηκαν, καθώς και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν,
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κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών µετά την
ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης.
9. Επισηµαίνεται ότι:
i
ii
iii

iv

Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆ιακήρυξης
απορρίπτονται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από την επιτροπή,
είτε κατά την ενώπιον της διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας µετά από
σχετικό αίτηµα της επιτροπής.
Από τις διευκρινήσεις οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό
αίτηµα της επιτροπής.

10. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας σ’ αυτόν, να υποβάλει σε
σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται από την αρµόδια Επιτροπή κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6
του Π.∆. 118/07 α. Οι Έλληνες πολίτες:
α1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.
∆. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
α2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
α3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 2 και 3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
α4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

β. Οι αλλοδαποί :
β1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07.
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β2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
β3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
β4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
γ1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ. 9. α. και β. της παρούσας (άρθρο 6 παρ. 2 εδ.
α και β του Π.∆. 118/07).
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και
Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
γ2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα)
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο
της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
δ. Οι συνεταιρισµοί :
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δ1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων 1 εδ. α και β της
παρ. 2 του άρθρου 6 Π.∆. 118/07.
δ2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆.118/07, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης 2 του
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 Π.∆.118/07, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/07.
δ3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
Ένωση.
- Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι
δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Επίσης ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή, για να αποδείξει ότι πληρούνται οι ως
άνω τεθείσες προϋποθέσεις (άρθρο 8α Π.∆. 118/07) υποβάλλει και:
στ. Ισολογισµό των τριών τελευταίων ετών και κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ή,
εφόσον ο ανάδοχος δεν είναι υποχρεωµένος σε σύνταξη ισολογισµού και κατάστασης
αποτελεσµάτων χρήσης , οποιοδήποτε επίσηµο οικονοµικό στοιχείο (π.χ. εκκαθαριστική
δήλωση Φ.Π.Α.), από το οποίο να προκύπτει, ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών, κατά την
τελευταία τριετία, υπερβαίνει το ποσό των €50.000,00.
ζ.
Πιστοποιητικό για την έντεχνη, επιτυχή και αποτελεσµατική παροχή
υπηρεσίας, για κάθε έργο καθαρισµού, που έχει εκτελέσει ή εκτελεί σύµφωνα µε την
ανωτέρω υπ’ αριθµ. 5.1.κ.β. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 5.1.της παρούσας, το
οποίο συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, εφόσον ο αναθέτων είναι ∆ηµόσιος
Φορέας. Στην περίπτωση που ο αναθέτων είναι Ιδιωτικός Φορέας, ο ανάδοχος οφείλει να
υποβάλλει βεβαίωση του Φορέα.
Κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί, στην οποία θα αναφέρεται η
η.
ειδικότητα και το ωράριό του, θεωρηµένη από την αρµόδια αρχή (Επιθεώρηση Εργασίας).
θ. Πιστοποιητικό ISO 9001, το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation –EA) και µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (Μ.L.Α.) αυτής, ώστε να βεβαιώνεται ότι
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τηρούν τα πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών ή
διεθνών προτύπων.
Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ο προσφέρων τη χαµηλότερη
τιµή, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει, εντός προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας σ’ αυτόν,
να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθώς και τα απαιτούµενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το Π.∆.118/2007.
11. Η Υπηρεσία εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από της παραλαβής του φακέλου,
αποστέλλει ανακοίνωση στον υποψήφιο ανάδοχο, στον οποίο πρόκειται να γίνει
κατακύρωση, ορίζοντας την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω
φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των
τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών). Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς
διαγωνιζόµενους των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
Το αρµόδιο όργανο Παραλαβής και Αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην
αποσφράγιση και διάτρηση του φακέλου των δικαιολογητικών του υποψήφιου αναδόχου,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται µε την
ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.
11.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στο
άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007.
Όταν ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα
παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά (όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 και το άρθρο 8α του Π.∆. 118/07, και ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη), η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την αµέσως επόµενη
χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Εάν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισµός µαταιώνεται.
11.2 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς
υπεύθυνες δηλώσεις, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 9.α έως
και θ της παρούσας, καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης καταπίπτει η
εγγύηση συµµετοχής εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν
πληρούνται οι στη ∆ιακήρυξη καθοριζόµενες στη παρ. 5.1. 5.1.κ.α.έως 5.1.κ.β και 5.1.κ.δ
έως 5.1.κ.ε περ. v) προϋποθέσεις (παρ. 2 άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007).

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15
ετών.
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται –επί ποινή
αποκλεισµού- από επίσηµη µετάφραση.
2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Εν προκειµένω το ποσό της εγγύησης συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ
(780,50€)
3. Η εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή το γραµµάτιο εγγυοδοτικής παρακαταθήκης του
Τ.Π.& ∆ανείων, για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, συντάσσονται συµφώνως µε
τα συνηµµένα υποδείγµατα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄Ι & ΣΤ΄ΙΙ) . Η παρεχόµενη εγγύηση
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη. Πρέπει επίσης να προβλέπει ότι σε
περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
4. Η εγγύηση συµµετοχής, που αφορά στον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού, επιστρέφεται µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοιπών
διαγωνιζόµενων, που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται εντός
τεσσάρων (4) ηµερών από την από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της
διαδικασίας είτε της οριστικής απόφασης της κατακύρωσης.
5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραµµάτιο εγγυοδοτικής παρακαταθήκης
του Τ.Π.& ∆ανείων, σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄Ι &
Ζ΄ ΙΙ), που να καλύπτει το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής -ή εγγυητικής
παρακαταθήκης- καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της σύµβασης που πρόκειται να υπογραφεί κατά
δύο (2) µήνες, ο εκδότης της εγγύησης όµως υποχρεούται να προβεί στην
παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας
που θα υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
της, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου
και στην αναλογούσα επ’ αυτού νόµιµη εισφορά υπέρ ΟΓΑ, όπως και κάθε άλλη
τυχόν νόµιµη επιβάρυνση. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν
οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου, καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
πλην κρατήσεων 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου.
7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο αρ. 157 του Ν. 4281/2014
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς σε ΕΥΡΩ και πρέπει να δοθεί, µηνιαία και ετήσια,
για το κτίριο επί της οδού Ερµού και Καρόλου Ντηλ στη Θεσ/κη.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (έτσι όπως αναφέρονται κατωτέρω
στο κεφάλαιο «τρόπος πληρωµής») και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
Επί της προσφερόµενης τιµής πρέπει να αναγράφεται ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό.
Σε περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη θα διορθώνεται από την
Υπηρεσία.
2. Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται εργασίες, υλικά, µηχανήµατα και ότι άλλο
απαιτείται για τον καθαρισµό των συγκεκριµένων χώρων, καθώς και όλες οι δαπάνες που
απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία και θα συνοδεύεται από την οικονοµική ανάλυση
του τιµολογίου, όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄. Επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως που δεν
αναφέρεται ρητά στην προσφορά θεωρείται ότι είναι ενσωµατωµένη στην τιµή
προσφοράς και σε καµία περίπτωση δεν θα καταβάλλεται επιπλέον της τιµής αυτής από το
Τ. Π. και ∆ανείων.
3. Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από τη προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα
απορρίπτεται.
4. Προσφορά που δεν δίνει την τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το
γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο
του πέντε.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. Προσφορά που υποβάλλεται για µέρος του έργου θα απορρίπτεται.
9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Η σύγκριση των τιµών προσφορών θα γίνει στη συνολική τιµή για το σύνολο των
ζητούµενων υπηρεσιών της προκήρυξης.
12. Στο παρόν έργο δεν ισχύει καµία αναθεώρηση τιµών για κανένα λόγο και αιτία και
δεν εξαιρείται ούτε η ανωτέρα βία.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
13. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα µε την εξόφληση του
100% της αξίας του τιµολογίου, µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών
από την αρµόδια επιτροπή του Τ. Π. και ∆ανείων που θα ορισθεί.
14. Σε κάθε πληρωµή θα πρέπει να προσκοµίζονται καταστάσεις εργαζοµένων
θεωρηµένες από την επιθεώρηση εργασίας
15. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007, οι ισχύουσες γενικές διατάξεις καθώς και οι ειδικές που
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διέπουν το Τ. Π. και ∆ανείων και όποιες νέες τυχόν διατάξεις ήθελαν ισχύσουν κατά το
χρόνο πληρωµής.
Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και
χαρτόσηµο 2,40% επ΄ αυτού, β) 0,25% υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου, γ) 0,30% υπέρ
ΤΕΑ∆Υ, δ) παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Ν. 2198/1994 και ε) µε εφάπαξ εισφορά
0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων συµβάσεων.
Υπόκειται επίσης και σε κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία ενδεχοµένως ισχύουν
κατά την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή
άλλων Οργανισµών, η οποία σύµφωνα µε το νόµο βαρύνει αυτήν και σε καµία περίπτωση
το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και µε τις προς το ΙΚΑ ή άλλους Ασφαλιστικούς
Οργανισµούς οφειλόµενες εισφορές.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
κατακύρωσης, για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των 10 ηµερών, ή προσέλθει ο ανάδοχος για την
υπογραφή της σύµβασης, εντός του ανωτέρου χρονικού ορίου, αλλά δεν καταθέσει την
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κηρύσσεται
έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Τ. Π. και ∆ανείων η εγγύηση συµµετοχής χωρίς άλλη
διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, το Τ. Π. και ∆ανείων αποφασίζει την
ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση
αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε µέτρο για την
αποκατάσταση κάθε ζηµίας του Τ. Π. και ∆ανείων.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της σύµβασης που θα
υπογραφεί, το Τ. Π. & ∆ανείων δικαιούται, εκτός των κατά περίπτωση προβλεποµένων, να
ζητήσει αποζηµίωση από τον ανάδοχο για κάθε ζηµία θετική ή αποθετική προερχόµενη
από την αθέτηση των όρων της σύµβασης. Ειδικότερα, στη περίπτωση που διαπιστωθεί,
από την Επιτροπή παραλαβής εργασιών πληµµελής καθαρισµός των κτιρίων, το Ταµείο
έχει το δικαίωµα, ύστερα από εισήγησή της, να περικόψει ποσοστό της δικαιούµενης
αµοιβής ή να καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
Χώρων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007), 3
του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) και 35 του Ν. 3377/19-8-2005.

19/42

υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
1. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα απαιτούµενα προϊόντα καθαρισµού και
απολύµανσης πρέπει να είναι κατασκευασµένα – παρασκευασµένα σύµφωνα µε τις τελευταίες
επιστηµονικές εξελίξεις, εγκεκριµένα και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και να
φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Ειδικότερα, τα προϊόντα απολύµανσης
πρέπει να διαθέτουν αντιβακτηριακή και αντι-ιική δράση, ως µέτρο πρόληψης κατά της
διασποράς της γρίπης Α (Η1Ν1).
2. Με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά
που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού , ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος
έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισµού
και απολύµανσης που θα διατεθεί από τον Ανάδοχο για τη διενέργεια των απαιτουµένων
εργασιών.
3. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των
µηχανηµάτων - συσκευών και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.
4. Το παρακάτω πρόγραµµα αφορά στον καθαρισµό του Καταστήµατος της Θεσ/νίκης
του Τ.Π. και ∆ανείων, επί της οδού Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 στη Θεσ/νίκη.
5. Ο καθαρισµός θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες και ειδικότερα από
∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 15.00 έως τις 19.00 µ.µ, ενώ για τις περιοδικές εργασίες κατά
την ηµέρα του Σαββάτου ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος
της Θεσ/νίκης, Ερµού και Καρόλου Ντηλ. Το Τ.Π. και ∆ανείων διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει
το ωράριο εργασίας των καθαριστών/στριών που θα απασχοληθεί στο Κατάστηµα της Θεσ/κης
έπειτα από έγγραφη ειδοποίησή του, προς την ανάδοχο εταιρεία.
Ως προς καθαρισµό χώρος νοείται το σύνολο των ωφέλιµων και κοινόχρηστων χώρων
συµπεριλαµβανοµένων των κλιµακοστασίων, των φωταγωγών, ανελκυστήρων, υαλοπινάκων
(εσωτερικών, εξωτερικών, τοίχων) των εξωτερικών τοίχων –παράθυρων, βιβλιοθηκών,
γραφείων, ερµαρίων κ.λ.π.
Η επιφάνεια των προς καθαρισµό χώρων είναι οι εξής:
1.ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΚΗ
- Η κεντρική είσοδος του κτιρίου.
- Ολόκληρος ο υπόγειος χώρος.
- Ολόκληρος ο ισόγειος χώρος.
- Ολόκληρος ο ηµώροφος
- Ολόκληρος ο 1ος όροφος.
- Ολόκληρος ο 2ος όροφος.
- Ολόκληρος ο 3ος όροφος,
- Τα κλιµακοστάσια όλων των ορόφων.
- Οι φωταγωγοί και οι ανελκυστήρες του κτιρίου.
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
1.020
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
συµπεριλαµβανοµένων των κλιµακοστασίων, των φωταγωγών και των ανελκυστήρων
του κτιρίου.
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ – ΕΙΣΟ∆ΟΙ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ – ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Καθηµερινές εργασίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά καθαρισµού, όλων των κοινοχρήστων χώρων,
διαδρόµων, εισόδων, κλιµακοστασίων.
Ξεσκόνισµα επιφανειών οροφών και αφαίρεση αραχνών από ταβάνια, γωνίες κλπ.
Αφαίρεση όλων των λεκέδων, τσίχλας ή οτιδήποτε έχει επικολληθεί στα δάπεδα.
Καθάρισµα κεντρικής εισόδου (πόρτες, κάγκελα, σκαλοπάτια, τζάµια περιστρεφόµενων θυρών, έπιπλα)
Καθάρισµα όλων των κουπαστών.
Ξεσκόνισµα περιµετρικά των κουφωµάτων (άνω πατούρες θυρών, παραθύρων κλπ)
Πλύσιµο των ποδιών των παραθύρων (µαρµαράκια) των κλιµακοστασίων & των διαδρόµων
Καθάρισµα, πλύσιµο µε ιδιαίτερη προσοχή όλων των επιφανειών, δαπέδων, θυρών καθρεπτών.
Καθάρισµα, πλύσιµο τοιχωµάτων και δαπέδων των ανελκυστήρων.
Σφουγγάρισµα του εξωτερικού µαρµάρου, δαπέδου της εισόδου.
Προσεκτικό ξεσκόνισµα πινάκων- κάδρων όλων των χώρων.
Πλύσιµο όλων των πάγκων και των τραπεζιών της κεντρικής εισόδου
Σφουγγάρισµα της κεντρικής αίθουσας του ισογείου.
Καθάρισµα των τοίχων και αφαίρεση των λεκέδων
Γενικό πλύσιµο των τουαλετών µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά των λεκανών και των
σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων, καθρεπτών, δαπέδων, ουρητηρίων,
παραθύρων.
Άδειασµα των καλαθιών, απορριµµάτων, καθάρισµα, εσωτερικό πλύσιµο και αντικατάσταση της
πλαστικής σακούλας σε έκαστο.
Για τον καθαρισµό των χώρων των τουαλετών θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα.
Τοποθέτηση στους χώρους των τουαλετών, του χαρτιού υγείας, των χειροπετσετών και του
κρεµοσάπουνου, τα οποία θα χορηγούνται στον ανάδοχο από το Κατάστηµα της Θεσ/κης µε τη
συµπλήρωση σχετικού εντύπου αιτήµατος.

Περιοδικές εργασίες:
•

•
•

Σταδιακά και εντός του πρώτου τριµήνου από την ανάληψη των εργασιών θα καθαριστούν – πλυθούν
όλοι οι τοίχοι των κοινοχρήστων χώρων: κλιµακοστασίων, διαδρόµων, ανελκυστήρων κ.λ.π., ώστε τους
επόµενους µήνες να συντηρούνται µε ένα απλό πλύσιµο και να ξεσκονίζονται σε µηνιαία βάση σε όλη
τους την επιφάνεια (αράχνες κ.λ.π.).
Ο ηµιώροφος θα καθαρίζεται µια φορά την εβδοµάδα (σκούπισµα, σφουγγάρισµα-ξεσκόνισµα)
Πλύσιµο εφάπαξ και σταδιακά όλων των φοριαµών, ντουλαπιών και επίπλων που βρίσκονται στους
διαδρόµους και στη συνέχεια καθηµερινή συντήρησή τους.

ΓΡΑΦΕΙΑ
Καθηµερινές εργασίες:
•

•
•
•
•
•
•

Καθαρισµός γραφείων: ξεσκόνισµα και καθάρισµα – πλύσιµο των γραφείων, των καθισµάτων, των
βοηθητικών τραπεζιών, των τηλεφωνικών συσκευών, των αριθµοµηχανών, των Η/Υ και όποιων άλλων
µηχανηµάτων βρίσκονται πάνω στα γραφεία.
Καθάρισµα των φωτοτυπικών, των φωτιστικών, των κλιµατιστικών, των περβαζιών, των ντουλαπιών,
φοριαµών, βιβλιοθηκών, σωµάτων θέρµανσης, πινάκων , κάδρων κ.λ.π.
Καθάρισµα- πλύσιµο των τοίχων, ώστε να αφαιρούνται οι λεκέδες που δηµιουργούνται από τις καρέκλες.
Πλύσιµο των θυρών και των πόµολων.
Τα καλάθια των απορριµµάτων θα αδειάζονται καθηµερινά και θα τοποθετείται νέα σακούλα, θα
πλένονται δε, όταν υπάρχει ανάγκη.
Καθηµερινό σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων.
Καθηµερινό σκούπισµα µε ηλεκτρικές σκούπες των χαλιών και των µοκετών και ειδικός τοπικός
καθαρισµός τους µε χηµικά καθαριστικά και µηχανή καθαρισµού όταν τούτο ζητείται από την Υπηρεσία.
•
Μία φορά κάθε µήνα θα καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα οι χώροι πίσω απο τα χρηµατοκιβώτια
και τις ντουλάπες
• Σταδιακά εντός του πρώτου τριµήνου θα πλυθούν και θα ξεσκονιστούν οι ντουλάπες όλων των
γραφείων και των βιβλιοθηκών, ώστε τους επόµενους µήνες να συντηρούνται µε ένα απλό πλύσιµο.
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•
•

•
•
•

Μια φορά το µήνα θα γίνεται ξεσκόνισµα τοίχων (αράχνες κ.λ.π.)
Περιοδικά και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος της Πάτρας ο
ανάδοχος θα µπορεί να εκτελεί γενικούς καθαρισµούς που κρίνονται επιβεβληµένοι κατά την ηµέρα
του Σαββάτου.
Μία (1) φορά την εβδοµάδα πλύσιµο των υαλοπινάκων στα εσωτερικά χωρίσµατα.
Μία (1) φορά το δίµηνο επιµελής καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικής µονάδας κλιµατισµού
καθώς και των αεραγωγών και περσίδων.
∆ύο φορές τον χρόνο κατέβασµα – ανέβασµα κουρτινών και στρώσιµο – ξεστρώσιµο χαλιών.
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ – ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Όλοι οι υαλοπίνακες των κτιρίων, τόσο των παραθύρων των γραφείων, όσο και των κοινοχρήστων χώρων
(φωταγωγοί και παράθυρα) θα πλένονται εσωτερικά µία φορά το µήνα και εξωτερικά κάθε δύο µήνες.
Επίσης, κάθε δύο µήνες θα καθαρίζονται ενδελεχώς και τα παντζούρια.
Τα δάπεδα όλων των φωταγωγών και οι ακάλυπτοι χώροι θα σκουπίζονται και θα πλένονται κάθε τρίµηνο.
Οι ακάλυπτοι χώροι θα πλένονται µε µηχάνηµα υψηλής πίεσης νερού δύο φορές το χρόνο στις αλλαγές
εποχής (∆εκέµβριος – Ιούνιος)
Τα ρολά ασφαλείας του Καταστήµατος και η µετώπη τους θα πλένονται κάθε µήνα. Επίσης, θα καθαρίζεται
και θα πλένεται κάθε εβδοµάδα το πεζοδρόµιο περιµετρικά του Καταστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
λοιπών εξωτερικών χώρων.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
•

•
•

Πλύσιµο και ξεσκόνισµα εσωτερικά όλων των φοριαµών, ντουλαπιών βιβλιοθηκών σε συνεννόηση µε
τους υπαλλήλους κάθε γραφείου. Η εργασία αυτή επιδιώκει, συν τοις άλλοις, να καθαριστούν εσωτερικά
οι ντουλάπες και κύρια οι διάδροµοι (λούκια) των συρταρωτών πορτών, όπου έχει συγκεντρωθεί σκόνη.
Πλύσιµο όλων των περσίδων και των βενετικών στορς.
Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων ανά εξάµηνο.
ΓΕΝΙΚΑ

Οι σάκοι των απορριµµάτων θα µεταφέρονται έξω από το κτίριο, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την
αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί για την παραλαβή των εργασιών του καθαρισµού., για να τους
παραλαµβάνουν τα απορριµµατοφόρα των ∆ήµων.
Οι χάρτινοι κάδοι συλλογής χαρτιού προς ανακύκλωση, θα µεταφέρονται έξω από τα κτίριο, θα αδειάζονται
στους ειδικούς κάδους του ∆ήµου και θα επιστρέφονται στους ορόφους. Εφόσον ο ∆ήµος Θεσ/νίκης δεν έχει
προµηθεύσει το Κατάστηµα µε χάρτινους κάδους συλλογής χαρτιού τότε οι καθαριστές/στριες θα
χρησιµοποιούν κατάλληλους πλαστικούς σάκους που θα τους προµηθεύει ο Ανάδοχος .

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ελάχιστες απαιτούµενες προϋποθέσεις
προσωπικό, τις υποχρεώσεις και το ωράριο:
•

•

•

ως

προς

το

απασχολούµενο

Για την εκτέλεση του καθαρισµού ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί το προσωπικό που διαθέτει
σε αριθµό και σε συχνότητα που θα εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσµατα. Σε κάθε
περίπτωση παρατίθενται οι ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς τον αριθµό και το ωράριο του
προσωπικού :
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το ανάλογο κατά τον προγραµµατισµό του προσωπικό,
που δεν µπορεί να είναι λιγότερο από δύο καθαριστές/στριες, που θα εργάζεται
καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή τουλάχιστον σε τετράωρη βάση (15.00 µ.µ.
– 19.00µ.µ.), ενώ για τις περιοδικές εργασίες κατά την ηµέρα του Σαββάτου ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος της Θεσ/νίκης Ερµού και Καρόλου
Ντηλ.
Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της σύµβασης και διαρκούσης αυτής, υποχρεούται στην
προσκόµιση στη ∆/νση του Καταστήµατος της Θεσ/νίκης του Τ. Π. και ∆ανείων
κατάστασης του προσωπικού που θα απασχολείται στους χώρους του Τ. Π. και ∆ανείων
και αντίστοιχες συµβάσεις εργασίας επικυρωµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και
προκειµένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόµιµες κάρτες εργασίας.
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Επίσης θα προσκοµίζει την οιανδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα και τον αριθµό του
προσωπικού αυθηµερόν. Η παρουσία του προσωπικού του συνεργείου καθαρισµού θα
βεβαιώνεται από τους φύλακες του Καταστήµατος, βάση κατάστασης ειδικού
παρουσιολογίου στο οποίο θα υπογράφουν καθηµερινά το προσωπικό του συνεργείου.
Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να φοράει ειδική φόρµα µε τα διακριτικά της εταιρείας
και να φέρει ταυτότητα σε εµφανές σηµείο µε φωτογραφία και πλήρη στοιχεία. Επίσης θα
πρέπει να είναι υγιές, ειδικευµένο και άψογο από πλευράς συµπεριφοράς.
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ότι
ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση θα έχει αυτό µε το Τ. Π. και ∆ανείων και ότι είναι
υποχρεωµένο να δέχεται τον έλεγχο των αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το Τ.
Π. και ∆ανείων.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε ζηµίας ή βλάβης που θα
προκληθεί από υπαιτιότητα ή παράβαση των κειµένων διατάξεων του ιδίου ή των υπ’
αυτού προστηθέντων υπαλλήλων προς το Τ.Π. και ∆ανείων ή τρίτο πρόσωπο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολεί στο
Τ. Π. και ∆ανείων στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς και να προσκοµίζει στο Τ. Π.
και ∆ανείων τα αντίστοιχα επίσηµα έγγραφα ασφάλισής του, σε κάθε ζήτηση (αντίγραφο
ΑΠ∆ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ).
Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που τυχόν
συµβεί στο προσωπικό του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους σχετικούς νόµους για την
εργασία του απασχολούµενου προσωπικού (εργατική νοµοθεσία) και τις επί µέρους
διατάξεις για αµοιβές, ωράριο, φορολογία, ατυχήµατα, αποζηµιώσεις κλπ. Ειδικότερα,
υποχρεούται στην καταβολή των νοµίµων αποδοχών σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων, κ.λ.π.. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα
καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον Ανάδοχο.
Το Τ. Π. & ∆ανείων έχει το δικαίωµα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο χώρο
που θα του δοθεί για φύλαξη των πραγµάτων του.
Ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί αυστηρά όλους τους κανόνες και µέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού του.
2. Ο Ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισµό και
µηχανήµατα για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και
ειδικότερα τα κατωτέρω:
Τρόλεϊ καθαριστριών, συµπεριλαµβανοµένων καροτσιών σφουγγαρίσµατος µε κάδους
σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος, διαφορετικούς για γραφεία – κοινόχρηστους
χώρους, διαφορετικούς για W.C.
Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου
Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικές για
W.C.
Κλειστά τροχήλατα καρότσια για µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο τελικής
συλλογής – αποκοµιδής
Χοντρά γάντια µιας χρήσης για τον καθαρισµό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων
Χοντρά γάντια ειδικά για χρήση κατά τη µεταφορά των απορριµµάτων, υλικών
ανακύκλωσης στους ειδικούς κάδους του ∆ήµου, εξωτερικά των κτιρίων
Σακούλες πλαστικές, φωτοδιασπώµενες υψηλής αντοχής.
Πλαστικούς σάκους κατάλληλους για τη µεταφορά µεγάλου όγκου χαρτιών στους ειδικούς
κάδους ανακύκλωσης του ∆ήµου
Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο νιπτήρων, µεταλλικών επιφανειών και ειδών υγιεινής
Σκάλα
Λάστιχα
Μπαλαντέζες
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Σάρωθρα και φαράσια διαφορετικά για τους εσωτερικούς χώρους και διαφορετικά για τους
εξωτερικούς χώρους
Ειδικό πιεστικό µηχάνηµα υψηλής απόδοσης
Περιστροφικές µηχανές πλύσης πατωµάτων
Απορροφητήρες σκόνης
Απορροφητήρες νερού – σκόνης
Καρότσια καθαρίστριας πλήρως λειτουργικά
Καρότσια trailers σφουγγαρίσµατος µε µεταλλική πρέσα.
Dust – Mop (αντιστατικά σάρωθρα)
Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόµενου εξοπλισµού.
3. Απαραίτητα κατ’ ελάχιστον, προϊόντα καθαρισµού – απολύµανσης µε σχετικές
προδιαγραφές

Αναλυτικά παρατίθενται τα κατ’ ελάχιστα απαραίτητα προϊόντα καθαρισµού – απολύµανσης
και οι σχετικές προδιαγραφές τους.
1. Για τον καθαρισµό και την απολύµανση των παραπάνω χώρων απαιτούνται, κατ’
ελάχιστον, από τον ανάδοχο τα εξής προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης:
α) Υγρό καθαριστικό µοκετών – υφασµάτινων επιφανειών
β) Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής
γ) Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρίπων
δ) Απολυµαντικά επιφανειών
ε) Υγρό καθαριστικό τζαµιών – καθρεπτών
2. Τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης θα πρέπει να πληρούν τους
εξής όρους:
α) Τα προϊόντα καθαρισµού θα πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο µητρώο απορρυπαντικών
και καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους
β) Τα απολυµαντικά προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθµό αδείας κυκλοφορίας των
γ) Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες ή
έντονες οσµές.
δ) Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορές
βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό.
3. Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα επίσκεψης στους χώρους – αποθήκες του
Αναδόχου για να διαπιστώσει την ύπαρξη του παραπάνω εξοπλισµού.
Εξοπλισµός προς καθαρισµό που θα χρησιµοποιείται στο Τ.Π.& ∆ανείων στη διάρκεια της σύµβασης, πρέπει
να καταγράφεται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό του, µε χορήγηση αρµοδίως σχετικών
αδειών προς τον Ανάδοχο.

O ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφη ενηµέρωσή του από το «ΤΑΜΕΙΟ»,
υποχρεούται να επιµερίσει τα προς είσπραξη ποσά στο «ΤΑΜΕΙΟ» και στο νέο φορέα που
θα προκύψει από το λειτουργικό διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων του
«ΤΑΜΕΙΟΥ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/18-5-2011).
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υπ’ αρ.5680/05.11.2013 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Οι τιµές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ αναλυτικά ανά µήνα και ανά έτος και επίσης θα
αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά για το χρονικό διάστηµα των δύο ετών (2) ετών. Οι
οικονοµικές προσφορές που δεν δίνονται σε ευρώ θα απορρίπτονται στο σύνολό τους σαν
απαράδεκτες.
2. Η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών υπόκεινται στις κρατήσεις καθώς και παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος.
3. Η τιµή θα δίνεται ως εξής:
(α) Τιµή αναλυτική σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων
κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ.
(β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής.
4. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται από
την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση
απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές λύσεις που έχουν
επιλεγεί, ο αριθµός των ατόµων που θα χρησιµοποιηθούν, πριν την απόρριψη της προσφοράς
όπως αυτό αναφέρεται στο Π.∆. 60/2007, άρθρο 52 (ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές) και
σύµφωνα µε το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
5. Η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε
συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει
µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Οι τιµές θα δίνονται για όλες τις εργασίες του καθηµερινού και περιοδικού καθαρισµού των
χώρων όπως αναφέρονται ανωτέρω.
7. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
8. Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο
ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
9.Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της µηνιαίας τιµής και της ετήσιας τιµής,
υπερισχύει η µηνιαία τιµή. Αν όµως το πλήθος των λογιστικών ασυµφωνιών είναι σηµαντικό ή
αν η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της
προσφοράς ή αν η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
10. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν εντός του υποφακέλου της οικονοµικής προσφοράς πίνακα
σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν.3863/2010 σχετικά µε:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην 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, όταν πρόκειται για καθαρισµό
χώρων.
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11. Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν εντός του υποφακέλου της οικονοµικής προσφοράς
αναλυτική προσφορά σχετικά µε το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ
∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ

ΑΤΟΜΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Μικτές αποδοχές
προσωπικού 4ωρης
Καθηµερινής απασχόλησης
(∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Εισφορές:
ΙΚΑ,ΕΤΑΜ
εργοδότη
Κόστος δώρων
(ΠάσχαΧριστούγεννα)
Κόστος
Επιδόµατος
αδείας
Κόστος
αποζηµίωσης
αδείας
Κόστος
αποζηµίωσης
απόλυσης
Κόστος
αναλωσίµων
υλικών
(σακούλες,
εργαλεία,
απορρυπαντικά κλπ.)
Κόστος
απόσβεσης
µηχανηµάτων
και εργαλείων
καθαρισµού
Κόστος
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υποστήριξης,
εκπαίδευσης,
ένδυσης,
εγγυητικών
επιστολών,
απρόβλεπτα
και λοιπά
γενικά έξοδα
Όφελος
Αναδόχου
Προβλεπόµενες
κρατήσεις
Ποσό χωρίς
Φ.Π.Α
Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ
Τα κατώτερα όρια µισθών και ηµεροµισθίων ορίζονται µε την ερµηνευτική εγκύκλιο του
Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης/Γενική ∆ιεύθυνση Εργασίας του ν.
4093/2012 και οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίως
άκυρη, οι παραβάτες εργοδότες υφίστανται τις κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του
ν.3996/2011.
Προσφορά που δεν συνοδεύεται από την παρούσα ανάλυση πλήρως συµπληρωµένη ή
δεν είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία που αφορά στους
καθαριστές/καθαρίστριες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα, σήµερα την ….. του µηνός …………….…………, ηµέρα ……… έτους ….., στο
Κεντρικό Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, µεταξύ
αφενός του Χρήστος Μήτρεντσες του Αλεξάνδρου, κάτοικος Π. Φαλήρου, κάτοχος του
υπ΄αρ. Α.∆.Τ. Κ407398/3-5-76 Ζ΄Α.Τ. Θεσ/νίκης Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Τ. Π. και ∆ανείων, δυνάµει της υπ’ αρ.2/66824/0004/19-9-2013 απόφασης του
Υφυπουργού Οικονοµικών, ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητα του αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος
δυνάµει της υπ’ αρ. 2/24892/0094 /ΦΕΚ1069 Β/31-05-2011 απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών και για λογαριασµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
ΑΦΜ 090016565/ ∆.Ο.Υ. ∆΄ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα και αφετέρου τ….
…………………………………………….…………..
του
………
κατοίκου
……………………………….………..,οδός ……………………………………………..……… αρ…..., κατόχου
του µε αρ. δελτίου ταυτότητας ………….. Τ.Α …………………………, ως νοµίµου εκπροσώπου για
την
υπογραφή
της
παρούσας,
της
εταιρείας
µε
την
επωνυµία
………………………………..…………………. που εδρεύει στ…………………….……………., συµφωνούνται
και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Με την υπ’ αρ…………….. απόφαση του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.
και ∆ανείων, αποκαλούµενο στο εξής το «ΤΑΜΕΙΟ» κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για τον καθαρισµό των χώρων του Καταστήµατος της
Θεσσαλονίκης του Τ. Π. και ∆ανείων, επί της οδού Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35 στην
Θεσσαλονίκη, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για διάρκεια δύο (2) ετών, µε
δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, στην παραπάνω εταιρεία µε την επωνυµία
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Κατόπιν τούτου και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. 5680/05-11-2014 διακήρυξης, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, το αφενός συµβαλλόµενο Τ. Π.
και ∆ανείων, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την
παρούσα το παραπάνω έργο στην αποδεχόµενη και αφ’ ετέρου αντισυµβαλλόµενη εταιρεία µε
την επωνυµία ……………………………………………………………………………….., όπως εκπροσωπείται,
αποκαλούµενη στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
1ος όρος
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο καθαρισµός των χώρων του Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης του Τ. Π. και ∆ανείων Ερµού
και Καρόλου Ντηλ 35, για το χρονικό διάστηµα από ………. έως και ………….,.µε δυνατότητα
παράτασης για ένα (1) έτος.
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ως άνω υπ΄αριθµ. 5680/05-112014 διακήρυξη και στην τεχνική προσφορά της Αναδόχου. Η διακήρυξη του διαγωνισµού και
η προσφορά του Αναδόχου επισυνάπτονται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν
αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της.
2ος όρος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο καθαρισµός θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες και ειδικότερα από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή από τις 15.00 έως τις 19.00 µ.µ, ενώ για τις περιοδικές εργασίες κατά την ηµέρα
του Σαββάτου ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος της της
Θεσσαλονίκης του Τ. Π. και ∆ανείων, Ερµού και Καρόλου Ντηλ,. Το Τ.Π. και ∆ανείων
διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει το ωράριο εργασίας του καθαριστή/στριας που θα
απασχοληθεί στο Κατάστηµα της Θεσ/κης έπειτα από έγγραφη ειδοποίησή του, προς την
ανάδοχο εταιρεία.
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Οι προς καθαρισµό χώροι είναι οι εξής:
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Η κεντρική είσοδος του κτιρίου.
- Ολόκληρος ο υπόγειος χώρος.
- Ολόκληρος ο ισόγειος χώρος.
- Ολόκληρος ο ηµιώροφος
- Ολόκληρος ο 1ος όροφος.
- Ολόκληρος ο 2ος όροφος.
- Ολόκληρος ο 3ος όροφος,
- Τα κλιµακοστάσια όλων των ορόφων.
- Οι φωταγωγοί και οι ανελκυστήρες του κτιρίου.

Σε περίπτωση επέκτασης του αρχείου και σε άλλους χώρους, πλην των παραπάνω, ο
καθαρισµός τους θα γίνεται µετά από συνεννόηση µε το Κατάστηµα της Θεσ/νίκης, σε
προγραµµατισµό και συνδυαστικά µε τους υπόλοιπους χώρους και µε την προϋπόθεση, ότι
το συνολικό έργο για το υπόψη κτίριο δεν αυξάνεται σε µηνιαία βάση.
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ – ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟΙ – ΕΙΣΟ∆ΟΙ – ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ – ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
Καθηµερινές εργασίες γενικά (στο εξής όπου αναφέρεται ο όρος «καθηµερινός» νοούνται
οι εργάσιµες ηµέρες) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Σκούπισµα και σφουγγάρισµα µε κατάλληλα υλικά καθαρισµού, όλων των κοινοχρήστων
χώρων, διαδρόµων, εισόδων, κλιµακοστασίων.
Ξεσκόνισµα επιφανειών οροφών και αφαίρεση αραχνών από ταβάνια, γωνίες κλπ.
Αφαίρεση όλων των λεκέδων, τσίχλας ή οτιδήποτε έχει επικολληθεί στα δάπεδα.
Καθάρισµα κεντρικής εισόδου (πόρτες, κάγκελα, σκαλοπάτια, τζάµια περιστρεφόµενων θυρών,
έπιπλα)
Καθάρισµα όλων των κουπαστών.
Ξεσκόνισµα περιµετρικά των κουφωµάτων (άνω πατούρες θυρών, παραθύρων κλπ)
Πλύσιµο των ποδιών των παραθύρων (µαρµαράκια) των κλιµακοστασίων & των διαδρόµων
Καθάρισµα, πλύσιµο µε ιδιαίτερη προσοχή όλων των επιφανειών, δαπέδων, θυρών καθρεπτών.
Καθάρισµα, πλύσιµο τοιχωµάτων και δαπέδων των ανελκυστήρων.
Σφουγγάρισµα του εξωτερικού µαρµάρου, δαπέδου της εισόδου.
Προσεκτικό ξεσκόνισµα πινάκων- κάδρων όλων των χώρων.
Πλύσιµο όλων των πάγκων και των τραπεζιών της κεντρικής εισόδου
Σφουγγάρισµα της κεντρικής αίθουσας του ισογείου.
Καθάρισµα των τοίχων και αφαίρεση των λεκέδων
Γενικό πλύσιµο των τουαλετών µε κατάλληλα απορρυπαντικά και απολυµαντικά των λεκανών
και των σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, θυρών, πλακιδίων, καθρεπτών, δαπέδων,
ουρητηρίων, παραθύρων.
Άδειασµα των καλαθιών, απορριµµάτων, καθάρισµα, εσωτερικό πλύσιµο και αντικατάσταση
της πλαστικής σακούλας σε έκαστο.
Για τον καθαρισµό των χώρων των τουαλετών θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και
σχολαστικότητα.
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Τοποθέτηση στους χώρους των τουαλετών, του χαρτιού υγείας, των χειροπετσετών και του
κρεµοσάπουνου, τα οποία θα χορηγούνται στον ανάδοχο από το Κατάστηµα της Θεσ/κης µε
τη συµπλήρωση σχετικού εντύπου αιτήµατος.
Περιοδικές εργασίες:
•

•

•
•

Σταδιακά και εντός του πρώτου τριµήνου από την ανάληψη των εργασιών θα καθαριστούν –
πλυθούν όλοι οι τοίχοι των κοινοχρήστων χώρων: κλιµακοστασίων, διαδρόµων, ανελκυστήρων
κ.λ.π., ώστε τους επόµενους µήνες να συντηρούνται µε ένα απλό πλύσιµο και να ξεσκονίζονται
σε µηνιαία βάση σε όλη τους την επιφάνεια (αράχνες κ.λ.π.).
Ο ηµιώροφος να καθαρίζεται µια (1) φορά την εβδοµάδα (σκούπισµα, σφουγγάρισµαξεσκόνισµα)
Πλύσιµο εφάπαξ και σταδιακά όλων των φοριαµών, ντουλαπιών και επίπλων που βρίσκονται
στους διαδρόµους και στη συνέχεια καθηµερινή συντήρησή τους.
ΓΡΑΦΕΙΑ

Καθηµερινές εργασίες:
•

•
•
•
•
•
•

Καθαρισµός γραφείων: ξεσκόνισµα και καθάρισµα – πλύσιµο των γραφείων, των καθισµάτων,
των βοηθητικών τραπεζιών, των τηλεφωνικών συσκευών, των αριθµοµηχανών, των Η/Υ και
όποιων άλλων µηχανηµάτων βρίσκονται πάνω στα γραφεία.
Καθάρισµα των φωτοτυπικών, των φωτιστικών, των κλιµατιστικών, των περβαζιών, των
ντουλαπιών, φοριαµών, βιβλιοθηκών, σωµάτων θέρµανσης, πινάκων , κάδρων κ.λ.π.
Καθάρισµα- πλύσιµο των τοίχων, ώστε να αφαιρούνται οι λεκέδες που δηµιουργούνται από τις
καρέκλες.
Πλύσιµο των θυρών και των πόµολων.
Τα καλάθια των απορριµµάτων θα αδειάζονται καθηµερινά και θα τοποθετείται νέα σακούλα,
θα πλένονται δε, όταν υπάρχει ανάγκη.
Καθηµερινό σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων.
Καθηµερινό σκούπισµα µε ηλεκτρικές σκούπες των χαλιών και των µοκετών και ειδικός τοπικός
καθαρισµός τους µε χηµικά καθαριστικά και µηχανή καθαρισµού όταν τούτο ζητείται από την
Υπηρεσία.

Περιοδικές εργασίες:
•

•
•

•
•
•
•

Σταδιακά εντός του πρώτου τριµήνου θα πλυθούν και θα ξεσκονιστούν οι ντουλάπες όλων
των γραφείων και των βιβλιοθηκών, ώστε τους επόµενους µήνες να συντηρούνται µε ένα
απλό πλύσιµο.
Μια φορά το µήνα θα γίνεται ξεσκόνισµα τοίχων (αράχνες κ.λ.π.)
Περιοδικά και ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του Καταστήµατος της
Θεσ/νίκης ο ανάδοχος θα µπορεί να εκτελεί γενικούς καθαρισµούς που κρίνονται
επιβεβληµένοι κατά την ηµέρα του Σαββάτου.
Μία (1) φορά την εβδοµάδα πλύσιµο των υαλοπινάκων στα εσωτερικά χωρίσµατα.
Μία (1) φορά το δίµηνο επιµελής καθαρισµός εσωτερικών και εξωτερικής µονάδας
κλιµατισµού καθώς και των αεραγωγών και περσίδων.
∆ύο φορές τον χρόνο κατέβασµα – ανέβασµα κουρτινών και στρώσιµο – ξεστρώσιµο
χαλιών.
Μία (1) φορά το µήνα να καθαρίζονται µε ηλεκτρική σκούπα οι χώροι πίσω απο τα
χρηµατοκιβώτια και τις ντουλάπες
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΦΩΤΑΓΩΓΟΙ – ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Όλοι οι υαλοπίνακες των κτιρίων, τόσο των παραθύρων των γραφείων, όσο και των κοινοχρήστων
χώρων (φωταγωγοί και παράθυρα) θα πλένονται εσωτερικά µία φορά το µήνα και εξωτερικά κάθε
δύο µήνες. Επίσης, κάθε δύο µήνες θα καθαρίζονται ενδελεχώς και τα παντζούρια.
Τα δάπεδα όλων των φωταγωγών και οι ακάλυπτοι χώροι θα σκουπίζονται και θα πλένονται κάθε
τρίµηνο.
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Τα ρολά ασφαλείας του Καταστήµατος και η µετώπη τους θα πλένονται κάθε µήνα. Επίσης, θα
καθαρίζεται και θα πλένεται κάθε εβδοµάδα το πεζοδρόµιο περιµετρικά του Καταστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων των λοιπών εξωτερικών χώρων.
Οι ακάλυπτοι χώροι θα πλένονται µε µηχάνηµα υψηλής πίεσης νερού δύο (2) φορές το χρόνο
στις αλλαγές εποχής (∆εκέµβριος – Ιούνιος)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ
•

•
•

Πλύσιµο και ξεσκόνισµα εσωτερικά όλων των φοριαµών, ντουλαπιών βιβλιοθηκών σε
συνεννόηση µε τους υπαλλήλους κάθε γραφείου. Η εργασία αυτή επιδιώκει, συν τοις άλλοις,
να καθαριστούν εσωτερικά οι ντουλάπες και κύρια οι διάδροµοι (λούκια) των συρταρωτών
πορτών, όπου έχει συγκεντρωθεί σκόνη.
Πλύσιµο όλων των περσίδων και των βενετικών στορς.
Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων ανά εξάµηνο.
ΓΕΝΙΚΑ

Οι σάκοι των απορριµµάτων θα µεταφέρονται έξω από το κτίριο, σε χώρους που θα υποδειχθούν
από την αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί για την παραλαβή των εργασιών του καθαρισµού., για
να τους παραλαµβάνουν τα απορριµµατοφόρα των ∆ήµων.
Οι χάρτινοι κάδοι συλλογής χαρτιού προς ανακύκλωση, θα µεταφέρονται έξω από τα κτίριο, θα
αδειάζονται στους ειδικούς κάδους του ∆ήµου και θα επιστρέφονται στους ορόφους.
3ος όρος
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η «Ανάδοχος» υποχρεούται:
1) Να διαθέτει το ανάλογο κατά τον προγραµµατισµό της προσωπικό, δύο
καθαρίστριες/ καθαριστές, ο οποίος θα εργάζεται καθηµερινά από ∆ευτέρα µέχρι και
Παρασκευή τουλάχιστον σε τετράωρη βάση (15.00 µ.µ.– 19.00 µ.µ.) ενώ για τις περιοδικές
εργασίες κατά την ηµέρα του Σαββάτου ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης του
Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης, Ερµού και Καρόλου Ντηλ 35.
Ο Ανάδοχος, διαρκούσης της σύµβασης, υποχρεούται να προσκοµίσει στη ∆/νση του
Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης, µε σχετική κοινοποίηση στη ∆/νση ∆2 Οικ. Υπηρεσιών, του
Τ.Π. και ∆ανείων, κατάσταση του προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους του
Καταστήµατος του Τ.Π. και ∆ανείων και αντίστοιχες συµβάσεις εργασίας επικυρωµένες από
την Επιθεώρηση Εργασίας και προκειµένου περί αλλοδαπού προσωπικού, νόµιµες κάρτες
εργασίας.
Επίσης θα προσκοµίζει την οιανδήποτε µεταβολή στα πρόσωπα του προσωπικού αυθηµερόν. Η
παρουσία του/της καθαριστή/στριας θα αποδεικνύεται από υπογραφή του υπαλλήλου του
Αναδόχου, , σε καθηµερινή κατάσταση του ειδικού παρουσιολογίου, ενώπιον των φυλάκων
του Καταστήµατος, το οποίο θα ελέγχεται πριν την πληρωµή, για ανελλιπή παρουσία από τη
∆/νση του Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης.
2) Το προσωπικό της να φοράει ειδική φόρµα µε τα διακριτικά της εταιρείας και να
φέρει ταυτότητα σε εµφανές σηµείο µε φωτογραφία και πλήρη στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να
είναι υγιές, ειδικευµένο και άψογο από πλευράς συµπεριφοράς.
3) Το προσωπικό καθαριότητας θα πρέπει να φορά τον Ατοµικό Εξοπλισµό Προστασίας
και να χρησιµοποιεί απολυµαντικό αντιβακτηριακής και αντι-ιικής δράσης, ως µέτρο πρόληψης
κατά τη διασποράς της γρίπης Α (Η1Ν1).
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4) Να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ότι ουδεµία
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση θα έχει αυτό µε το «ΤΑΜΕΙΟ» και ότι είναι υποχρεωµένο να
δέχεται τον τυχόν έλεγχο των αποσκευών του κατά την αποχώρηση από το «ΤΑΜΕΙΟ».
5) Να αποκαθιστά κάθε ζηµία ή βλάβη που θα προκληθεί από υπαιτιότητα ή παράβαση
των κειµένων διατάξεων της ιδίας ή των υπ’ αυτής προστηθέντων υπαλλήλων.
6) Να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολεί στο «ΤΑΜΕΙΟ», στους
αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς και να προσκοµίζει στο «ΤΑΜΕΙΟ» τα αντίστοιχα
επίσηµα έγγραφα ασφάλισής του, σε κάθε ζήτηση, απαλλασσόµενου του «ΤΑΜΕΙΟΥ» από
κάθε πονική ή αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο προσωπικό της
Αναδόχου.
7) Να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους σχετικούς νόµους για την εργασία του
απασχολούµενου προσωπικού (εργατική νοµοθεσία) και τις επί µέρους διατάξεις για αµοιβές,
ωράριο, φορολογία, ατυχήµατα, αποζηµιώσεις κλπ. Ειδικότερα, υποχρεούται στην
καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δε µπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία κλαδική ΣΣΕ σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, των όρων
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο.
8) Να προβαίνει στην αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρείται κατά την
ελεύθερη κρίση του «ΤΑΜΕΙΟΥ» ακατάλληλο.
9) Να τηρεί όλους τους κανόνες ασφάλειας και πυρασφάλειας στο χώρο που θα της
δοθεί για φύλαξη των πραγµάτων της.
10) Να διαθέτει τον ανάλογο εξοπλισµό και µηχανήµατα για την ολοκλήρωση του
παραπάνω έργου και οπωσδήποτε τα κατωτέρω:
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Τρόλεϊ καθαριστριών, συµπεριλαµβανοµένων καροτσιών σφουγγαρίσµατος µε
κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος, διαφορετικούς για γραφεία –
κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικούς για W.C.
Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου
Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους, διαφορετικές
για W.C.
Κλειστά τροχήλατα καρότσια για µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο τελικής
συλλογής – αποκοµιδής
Χοντρά γάντια µιας χρήσης για τον καθαρισµό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων
Χοντρά γάντια ειδικά για χρήση κατά τη µεταφορά των απορριµµάτων, υλικών
ανακύκλωσης στους ειδικούς κάδους του ∆ήµου, εξωτερικά των κτιρίων
Σακούλες πλαστικές, φωτοδιασπώµενες υψηλής αντοχής.
Πλαστικούς σάκους κατάλληλους για τη µεταφορά µεγάλου όγκου χαρτιών στους
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης του ∆ήµου
Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο νιπτήρων, µεταλλικών επιφανειών και ειδών
υγιεινής
Σκάλα
Λάστιχα
Μπαλαντέζες
Σάρωθρα και φαράσια διαφορετικά για τους εσωτερικούς χώρους και διαφορετικά
για τους εξωτερικούς χώρους
Ειδικό πιεστικό µηχάνηµα υψηλής απόδοσης
Περιστροφικές µηχανές πλύσης πατωµάτων
Απορροφητήρες σκόνης
Απορροφητήρες νερού – σκόνης
Καρότσια καθαρίστριας πλήρως λειτουργικά
Καρότσια trailers σφουγγαρίσµατος µε µεταλλική πρέσα.
Dust – Mop (αντιστατικά σάρωθρα)
Εργαλεία υποστήριξης του προαναφερόµενου εξοπλισµού.
32/42

11.Τα προϊόντα καθαρισµού θα πρέπει να είναι καταχωρηµένα στο
απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους.

µητρώο

Τα απολυµαντικά προϊόντα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό
Φαρµάκων (ΕΟΦ) και να φέρουν τον αριθµό αδείας κυκλοφορίας των.
Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες ή
έντονες οσµές.
Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορές
βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό των.
Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα επίσκεψης στους χώρους – αποθήκες του
Αναδόχου για να διαπιστώσει την ύπαρξη του παραπάνω εξοπλισµού-υλικών.
12. Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή
επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού,
ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη, καθώς και τη συνεχή και
πλήρη παροχή προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης που θα διατεθούν απ’ αυτήν.
13. Να εφαρµόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της
νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού
κινδύνου.
4ος όρος
ΑΜΟΙΒΗ
Η αµοιβή συµφωνείται µηνιαίως στο ποσό των

ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Αναλυτικά και σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά της «Αναδόχου», η αµοιβή
διαµορφώνεται ως εξής:
Περιγραφή
Χώρου

Μηνιαίο
τίµηµα
σε ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α
23%

Συνολική
Μηνιαία
Τιµή

Ετήσιο
Τίµηµα
Σε ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α
23%

Συνολική
Ετήσια
Τιµή

Κτίριο
Ερµού & Καρόλου
Ντηλ 35
Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΛΟ
Στην αµοιβή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την καθαριότητα,
όπως ηµεροµίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόµατα αδειών, και εορτών του προσωπικού
που θα απασχολείται, η αξία των υλικών καθαρισµού, τα έξοδα µεταφοράς, οι σάκοι
απορριµµάτων καθώς και τα µηχανήµατα που απαιτούνται για τον καθαρισµό.
5ος όρος
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης παραδόθηκε στο
«ΤΑΜΕΙΟ» εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………….. ή γραµµάτιο σύστασης εγγυοδοτικής
παρακαταθήκης του Τ.Π. και ∆ανείων µε αριθµό …………, ποσού ΕΥΡΩ. ……… (…………..)
(το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις).
Η εγγυητική επιστολή ή εγγυοδοτική παρακαταθήκη, θα επιστραφεί στην «ανάδοχο»
µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης και εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διαπιστωθεί ότι
εκτελέστηκαν όλοι οι όροι της.
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6ος όρος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η «ανάδοχος», κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης προσκόµισε κατάσταση του
προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους του «ΤΑΜΕΙΟΥ» και αντίστοιχες συµβάσεις
εργασίας επικυρωµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας και προκειµένου περί του αλλοδαπού
προσωπικού, νόµιµες κάρτες εργασίας.
7ος όρος
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της «Αναδόχου» θα γίνεται στο τέλος κάθε διµήνου από το Κατάστηµα της
Πάτρας, µε την εξόφληση του 100% της αξίας του τιµολογίου, µετά την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των εργασιών και την σύνταξη αντίστοιχου πρακτικού, από την αρµόδια επιτροπή
του «ΤΑΜΕΙΟΥ».
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35
του Π.∆.118/2007, οι ισχύουσες γενικές διατάξεις καθώς και οι ειδικές που διέπουν το Τ. Π. και
∆ανείων και όποιες νέες τυχόν διατάξεις ήθελαν ισχύσουν κατά το χρόνο πληρωµής.
Ειδικότερα σε κάθε πληρωµή, ο «Ανάδοχος»,υποχρεούται να προσκοµίζει τα παρακάτω:
- Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα φέρει επάνω την ένδειξη «εξοφλήθη» ή σχετική
απόδειξη είσπραξης.
- Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
- Ασφαλιστική ενηµερότητα.
- Πλήρη νοµιµοποίηση της Εταιρείας.
- Κάθε άλλο απαιτούµενο δικαιολογητικό.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί απουσία εργαζοµένων εκτός των λοιπών κυρώσεων
του Αναδόχου, θα γίνει ανάλογη περικοπή τιµήµατος.

8ος όρος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η ανάδοχος επιβαρύνεται:
-

Με κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

-

Με χαρτόσηµο 2,4% επί των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ.

-

Με παρακράτηση φόρου 8% (Ν. 2198/94)

-

Με κράτηση 0,25% υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου

-

Με κράτηση 0,30% υπέρ ΤΕΑ∆Υ

- Με εφάπαξ εισφορά 0,10% υπέρ της Ενιάιας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
καθώς και µε κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία ενδεχοµένως ισχύουν κατά την ηµέρα
της πληρωµής ή οποιαδήποτε άλλη κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών,
η οποία σύµφωνα µε το νόµο βαρύνει αυτήν και σε καµία περίπτωση το «ΤΑΜΕΙΟ» και µε τις
προς το ΙΚΑ ή άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς οφειλόµενες εισφορές.
9ος όρος
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή παραλαβής των εργασιών πληµµελής
καθαρισµός των κτιρίων, τότε το «ΤΑΜΕΙΟ» έχει το δικαίωµα, ύστερα από εισήγησή της, να
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περικόψει ποσοστό µέχρι 50% και όχι λιγότερο από 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης ή να
καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
Σε περίπτωση που η «ανάδοχος» δεν τηρήσει οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης,
το «ΤΑΜΕΙΟ» δικαιούται, εκτός των κατά περίπτωση προβλεποµένων, να ζητήσει αποζηµίωση από
την ανάδοχο για κάθε ζηµία θετική ή αποθετική προερχόµενη από την αθέτηση των όρων της
σύµβασης.
10ος όρος
∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
- Η παρούσα Σύµβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό ∆ίκαιο και ερµηνεύεται
σύµφωνα µε αυτό.
-Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρµόσει κάθε
συµµορφώνεται προς την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.

δραστηριότητά

του

ώστε

να

- Ο Ανάδοχος του έργου και το Ταµείο θα προσπαθήσουν να ρυθµίζουν συναινετικά κάθε
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης.
-Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχοµένως ανακύψει µεταξύ των µερών,
από την εφαρµογή της παρούσας και αφορά στην ερµηνεία ή στην εκτέλεση όρων αυτής και
στην έκταση των εξ’ αυτής δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των µερών, υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα και δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας αποκλειόµενης
εφαρµογής διαδικασίας διαιτησίας.
11ος όρος
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
11.1 Σε περίπτωση που το Ταµείο κρίνει ότι ο Ανάδοχος:
είναι ανεπαρκής, ή
αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά εφόσον δεν έχει δηλωθεί στην
Προσφορά και δεν έχει υπάρξει συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ή δεν εκπληρώνει
προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο
επανειληµµένες έγγραφες οχλήσεις του Ταµείου ή δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε
τους όρους της Σύµβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής ή έχει υποπέσει σε υπαίτια
παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που έχει αναλάβει µε τη Σύµβαση, το Ταµείο προσκαλεί
εγγράφως τον Ανάδοχο να συµµορφωθεί αµέσως µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του και
επιπλέον να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζηµιά έχει τυχόν υποστεί από την
αντισυµβατική συµπεριφορά του.
Στην πρόσκληση του Ταµείου διατυπώνονται συγκεκριµένα οι αντισυµβατικές ενέργειες ή
παραλείψεις του Αναδόχου καθώς και τα απαραίτητα µέτρα και η προθεσµία επανόρθωσης.
Εάν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις εντολές του εργοδότη µέσα στην τεθείσα προθεσµία
επανόρθωσης από την κοινοποίηση προς αυτόν της πρόσκλησης, µπορεί η Αναθέτουσα Αρχή
να θεωρήσει ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος που συνιστά σοβαρή παράβαση των όρων της
Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
11.2 Σε περίπτωση που:
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση του
επαγγέλµατος του, ή εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση για τους αναφερόµενους
λόγους αποκλεισµού της προκήρυξης, ο ανάδοχος πτωχεύσει, ή τεθεί υπό εκκαθάριση, ή τεθεί
υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
σύµβαση λύεται αυτοδικαίως.
11.3 Ο εργοδότης θα ζητήσει πλήρη αποζηµίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζηµιές και τα
έξοδα που προκλήθηκαν, τα οποία προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα από πράξη ή παράλειψη του
Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζηµίωση
είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ως ποινικής
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ρήτρας, όπως προβλέπεται παραπάνω και της ποινικής ρήτρας που προβλέπεται στην
παρούσα, οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν και σωρευτικά.
11.4 Σε περίπτωση καταγγελίας και λύσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος δε δικαιούται να λάβει
αποζηµίωση για τη λύση της. Η καταγγελία της Σύµβασης δεν επηρεάζει δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις των µερών που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τα µέρη από τις
συµβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση ή το Νόµο σε σχέση µε τις
εκτελεσθείσες προ της καταγγελίας συµβατικές εργασίες.
11.5 Το Τ.Π. & ∆ανείων δικαιούται να διακόψει µονοµερώς τη σύµβαση εν όλω ή εν µέρει,
όταν προκύψουν για σοβαρούς λόγους να διακόψει µονοµερώς τη σύµβαση παροχής
Υπηρεσιών καθαριότητας κατόπιν δίµηνης προειδοποίησης προς τον Ανάδοχο.

12ος όρος
ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς τον εργοδότη ότι θα εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης, ότι το έργο του θα στερείται οποιωνδήποτε
ελαττωµάτων (οφειλοµένων ενδεικτικά σε ελλιπή εκτέλεση), και ότι θα ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές, αποτελέσµατα και ιδιότητες, όπως αυτές προδιαγράφονται στην προκήρυξη και
τη σύµβαση.
12.2 ∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατό να περιγραφούν εξαντλητικά οι επιµέρους υπηρεσίες του
Αναδόχου και να καταγραφεί επακριβώς το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, ο εργοδότης
διατηρεί το δικαίωµα, κατά περίπτωση και ανάλογα µε την εξέλιξη του έργου του Αναδόχου να
ζητήσει από τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, όπως αυτές έχουν περιγραφεί
στην προκήρυξη, την παροχή υπηρεσίας µε σκοπό την ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών.
13ος όρος
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα µέρη από τις συµβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά
συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το γεγονός
που συνιστά ανωτέρα βία.
14ος όρος
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Η µη επίκληση ή άσκηση δικαιώµατος από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος δεν θα πρέπει σε
καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση του συµβαλλόµενου µέρους να ασκήσει το
δικαίωµά του αυτό στο µέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώµατος του
συµβαλλόµενου µέρους.
15ος όρος
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
15.1 Σε περίπτωση που στο διάστηµα ισχύος της σύµβασης µεταφερθούν οι υπηρεσίες του
Ταµείου σε άλλα κτίρια, ο εργοδότης διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα είτε να µειώσει το
συµβατικό αντικείµενο προβαίνοντας στην αντίστοιχη µείωση της συµβατικής αµοιβής του
Αναδόχου, είτε να προβεί σε προσθήκη υπηρεσιών ή αντίστοιχη παράταση της διάρκειας της
σύµβασης. Σε συνέχεια της άσκησης του δικαιώµατος αυτού υπογράφεται από τα µέρη
παράρτηµα το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
15.2 Εκτός από τους ειδικά αναφερόµενους όρους της παρούσας σύµβασης, ισχύουν και όλοι
οι όροι που αναφέρονται στην διακήρυξη, και στην απόφαση κατακύρωσης.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στην προκειµένη σύµβαση ισχύουν και εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθµ.5680/0511-2014 διακήρυξης του Τ. Π. και ∆ανείων, οι οποίοι µαζί µε τους όρους της παρούσας
σύµβασης αποτελούν ένα ενιαίο νοµικό συµβατικό σύνολο.
Κατόπιν αυτών συντάχθηκε η σύµβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται νόµιµα από τους συµβαλλοµένους σε τρία (3) πρωτότυπα και έλαβε δύο (2) το
Ταµείο και ένα (1) η Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΟΥ Τ.Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΕΝΤΣΕΣ
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υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄Ι
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ. 780,50
Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …… 780,50 ΕΥΡΩ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διζήσεως και διαιρέσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
780,50
επτακοσίων ογδόντα και 50/100 µόνον,
υπέρ
της εταιρείας
……………………………………………………….
∆\νση
………………………………………………………….
δια τη συµµετοχή
της εις το
διενεργούµενο διαγωνισµό του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
………………………………………………για την ανάδειξη Αναδόχου υπηρεσιών
καθαρισµού του Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης του
Τ. Π. και ∆ανείων
……………………………………... σύµφωνα µε την υπ. αρ.
…../……. διακήρυξή
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακ/ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί
στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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αρ.5680/04-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄IΙ
TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ : 06

KΩ∆ΙΚΟΣ : 1
ΕΥΡΩ 780,50

……………………………………..
ΕΥΡΩ (ολογράφως):
Επτακόσια ογδόντα και 50/100
Eπώνυµο

Όνοµα

Όνοµα πατρός ή όνοµα

συζύγου
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ :
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. …………………… 1.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
2.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
1. ……………………………………………………………………………………………………………
……………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………
…………………..
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23
…………………………………….

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 21

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τηλέφωνο :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜ/ΧΗΣ

Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 157
του Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α΄160/14)
Εγγύηση για συµµετοχή σε διαγωνισµό που θα γίνει την :
…………………………………………………………………………………………..
Aπο
:
……………………………………………………………………………………………
Για την :
:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..

39/42

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

ΑΘΗΝΑ …………………………………………………………….20……..
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
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υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄Ι
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα
………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …….

Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40
101 74 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……….
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διζήσεως και διαιρέσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …… (και
ολογράφως) ………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση…………………………………………………………..
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που
υπέγραψε µαζί σας (αρ.∆ιακ/ξης ……../…….) για το έργο του καθαρισµού του
Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης του Τ. Π. και ∆ανείων …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α., αξίας ……… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
µας καµιά ισχύ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του χρόνου
ισχύος της σύµβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆/ξη
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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υπ’ αρ.5680/05-11-2014 διακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄II
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 1

ΕΥΡΩ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)…………………………………………………..
ΕΥΡΩ(ολογράφως):………………………………………………………………………………………………………………
……………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
Η ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
ΑΤΟΜ.
ΛΟΓ.
…………………………………………………………………………………………………………………

…………….1.

2
ΑΦΜ……………………………………………………………………………………………………………
3.
………………………………………………………………………………………………………………….
4.
…………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο :………………………………….
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 157
του Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α΄160/14)
Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά:

για την : ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισµού του Καταστήµατος της Θεσσαλονίκης του Τ.Π.& ∆ανείων, Ερµού και
Καρόλου Ντηλ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής.

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ :
ΑΘΗΝΑ …………………………………….
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ
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