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ΑΘΗΝΑ,
01 / 04 / 2016
Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ
ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ
ΤΓΔΙΑ (Δ..Γ.Τ.) ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ
ΓΑΠΑΝΗ

34.500€

(ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ

ΦΠΑ),

ΑΠΔΤΘΤΝΟΜΔΝΟΤ

ΚΑΣ'

ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ
ΣΟΤ Ν. 2716/1999.
Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: Υακειφηεξε ηηκή (αλά κήλα)
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΚΟΜΗΣOΡΑ ΣΗ Δ..Γ.Τ.
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ :
1.1. ηνπ Ν. 2194/1994, άξζξν 3 «Πεξί κεηαηξνπήο ηεο ΔΓΤ ζε Ν.Π.Γ.Γ.»(ΦΔΚ 34 Α’), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.2920/2001, άξζξν 15 παξ. 5 (ΦΔΚ 131 Α’).
1.2. ηνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ Α’ 19) «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ
ζεκάησλ».
1.3. ηνπ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ Α’ 247) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.3871/17.8.2010 (ΦΔΚ Α’
141) «πεξί Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπζχλεο».
1.4. ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2716/1999 (ΦΔΚ Α΄96) «Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ
ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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1.5. ηνπ άξζξνπ 122 ηνπ Ν.3669/2008
(ΦΔΚ Α’ 116)

«Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο

λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ».
1.6. ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ¨Πξφγξακκα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.7. ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ Α’ 115), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
4144/2013 (ΦΔΚ Α’ 88) άξζξν 22.
1.8. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
1.9. ησλ άξζξσλ 2 θαη 16 ηνπ Ν.4019/2011 (ΦΔΚ Α’ 216) «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη
Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
1.10. ηνπ Ν.4281/2014 (ΦΔΚ Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπσο
ηζρχεη κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΔΚ 176 Α 16-12-2015) θαη ην άξζξν 93 ηνπ
Ν.4368/2016 (ΦΔΚ Α' 21).
1.11. ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4286/2014 (ΦΔΚ Α΄ 194), «Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία
ζπζηήκαηνο ακνηβψλ λνζνθνκείσλ - ζχζηαζε θαη θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία

«Δηαηξεία

ζπζηήκαηνο

ακνηβψλ

λνζνθνκείσλ

αλψλπκε

εηαηξεία»

εο

Πξνζαξκνγή ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο 2012/39/ΔΔ ηεο επηηξνπήο ηεο 26

Ννεκβξίνπ 2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/17/ΔΚ θαη ινηπέο δηαηάμεηο»,
φπσο ηζρχεη κε ην άξζξν 34 παξ. 9 ηνπ Ν. 4351/2015, «Βνζθήζηκεο γαίεο Διιάδαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
1.12. ηνπ Π.Γ. 1233/1981 (ΦΔΚ Α’ 306) «Πεξί νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τ..Α».
1.13. ηνπ Π.Γ. 95/2000 (ΦΔΚ Α’ 76) «Πεξί νξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο» φπσο δηνξζψζεθε ζην (ΦΔΚ Α΄123), θαη έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη
1.14. ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α’ 98).
1.15. ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α’ 64) πεξί ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζεληαη θαηά
απνθιεηζηηθφηεηα βάζε ελζσκάησζεο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2004/
18/ ΔΚ., φπσο θσδηθνπνηήζεθε ζην άξζξν 122 ηνπ Ν.3669/2008 (ΦΔΚ Β’ 116).
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1.16. ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α’ 150)
«πεξί θαλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ».
1.17. ηνπ ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ Α’ 194) «πεξί αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».

2. Σηο απνθάζεηο :
2.1. ηελ

αξηζ.2024709/601/0026/8-4-1998

(ΦΔΚ

Β΄431)

απφθαζε

ηνπ

Τπνπξγνχ

Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα
πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
2.2. ηελ αξηζ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΔΚ Β΄1291) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
«Πεξί αχμεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν 2362/1995 γηα ηε
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ
ή εθηέιεζε έξγσλ».
2.3. ηελ αξηζ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ Β’ 3400) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ,
Δζληθήο

Άκπλαο,

Δζσηεξηθψλ,

Γηνηθεηηθήο

Μεηαξξχζκηζεο

θαη

Ζιεθηξνληθήο

Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,
Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ».
2.4. ηελ αξηζ. πξση. Α1α/56703/20-08-2015, απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Γηνξηζκφο
Κνζκήηνξνο ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο» (ΑΓΑ: 62Ο465ΦΤΟ-ΒΦΓ).
2.5. ηελ αξηζ. πξση.: ΓΔΑΦ Β 1137822 ΔΞ2015/21-10-2015, απφθαζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο

Γεκνζίσλ

Δζφδσλ

«Φνξνινγηθή

κεηαρείξηζε

ησλ

Κνηλσληθψλ

πλεηαηξηζκψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.
4172/2013» (ΑΓΑ:ΧΒΜΦΖ-1ΡΝ).
2.6. ηελ αξηζ. πξση. Β1.α/νηθ. 95326/10-12-15 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο «Καηαλνκή
πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε
επηκέξνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δμφδσλ (ΚΑΔ)» (ΑΓΑ:Φ46Δ465ΦΤΟ-ΕΦΧ).
2.7. ην αξηζ. πξση. 96797/15-12-2015 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο κε ζέκα: «Γεκφζηεο
πκβάζεηο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζε Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο (Κνη..Π.Δ.) ηνπ Ν.2716/99».
2.8. ηελ αξηζ. πξση. Β1.α/νηθ. 3056/14-01-2016 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο κε ζέκα:
«Καηαλνκή θνηλψλ πηζηψζεσλ ησλ θνξέσλ 110 θαη 210 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο έηνπο
2016».
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2.9. ηελ ππ’ αξηζκ. 396/14-1-2016
Απφθαζε ηεο Έθηαθηεο πλεδξίαζεο ηνπ πιιφγνπ ησλ
Καζεγεηψλ ηεο Δ.Γ.Τ. πεξί εμνπζηνδφηεζεο Κνζκήηνξα θαη Αλ. Κνζκήηνξα γηα ηα
νηθνλνκηθά ζέκαηα ηεο Δ..Γ.Τ. θαη πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη’
απνθιεηζηηθφηεηα ζε Κνηλσληθνχο πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο Ν.2716/1999.
2.10. ηελ αξηζ. πξση. ΔΓΤ/νηθ.654/10-03-2016 απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ηεο Δ..Γ.Τ.
«πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ, παξνρή
ππεξεζηψλ θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξαιαβή απηψλ,
πξνο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο» (ΑΓΑ: 67Ν2465ΦΤΟΑΦΝ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. πξση. ΔΓΤ/νηθ. 654/10-3-2016 απφθαζε
(67Ν2465ΦΤΟ-ΑΦΝ).
2.11. ηελ αξηζ. πξση. 2/6058/ΓΠΓΚ/9-2-2016 (ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 18/03/2016) απφθαζε
ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε ζέκα: «Κάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ
ηεο ΔΓΤ νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2016».
2.12. ηελ αξηζ. πξση. Δ..Γ.Τ./νηθ.456/23-02-2016 απφθαζε έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηνλ
θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδεηαη ε Δ..Γ.Τ. (ΑΓΑ: Χ1ΡΡ465ΦΤΟΘ3Ζ) (ΑΓΑΜ: 16REQ003885712).
2.13. ηελ αξηζ. πξση. Β3.α/16891/22-03-2016 απφθαζε «Αλάιεςε ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε
ηνπ πνζνχ ησλ 38.500,00 επξψ απφ ηνλ Φ.210 - Κ.Α.Δ. 0875», ε νπνία θαηαρσξήζεθε
ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο ηεο Τ.Γ.Δ. ζην Τπνπξγείν Τγείαο κε α/α
32627 (ΑΓΑ: 6605465ΦΤΟ-85Ξ) (ΑΓΑΜ: 16REQ004083474).
3. Σν γεγνλφο φηη ζηελ Δ..Γ.Τ. δελ ππεξεηεί θαλέλαο ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Καζαξηζηξηψλ.
4. Σν γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ζα αλέξρεηαη
ζπλνιηθά έσο ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ επξψ
(34.500,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (23%) θαη ζα θαιπθζεί απφ
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Φνξέα 210 – ΚΑΔ
0875.
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Πξφρεηξν Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ ζε επξψ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην
αμηνιφγεζεο - θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά κήλα, γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ
αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο
Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) επί ηεο νδνχ Λ. Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα, γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2016 απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, (CPV:
90911200-8).
Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ επξψ (34.500,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ
ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ΚΑΔ 0875, ηνπ θνξέα 210 πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ζηα
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Β, Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέξε ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο, ην αξγφηεξν έσο ηελ Γεπηέξα 11 Απξηιίνπ 2016 θαη ψξα 11.00 π.κ. ζην
Γξαθείν Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), Λ.
Αιεμάλδξαο 196, ΣΚ 115 21, Αζήλα, 1νο φξνθνο.
Ο θάθεινο πξνζθνξάο κπνξεί λα θαηαηεζεί απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Δ..Γ.Τ. ή λα απνζηαιεί ηαρπδξνκηθά
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή Courier ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε. ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο, ε Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ
πξνζθνξάο πνπ ζα απνζηαινχλ.
Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα είλαη
εθπξφζεζκεο θαη ζα επηζηξέθνληαη.
Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο

Τγείαο

(Δ..Γ.Τ.),

(http://www.esdy.edu.gr),

ζην

πξφγξακκα

“Γηαχγεηα”

(https://diavgeia.gov.gr/) θαη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(www.promitheus.gov.gr).
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O δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ
Σξίηε 12 Απξηιίνπ

2016 θαη ψξα 10.00 π.κ., ζηα

γξαθεία ηεο Δ..Γ.Τ., απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα
πάζεο θχζεσο εηδψλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηεο Δ..Γ.Τ. (ΑΓΑ:
ΧΒ8Υ465ΦΤΟ-ΕΦ8).
Τα αιηήμαηα παποσήρ ζςμπληπωμαηικών πληποθοπιών και διεςκπινίζεων ςποβάλλονηαι ζηην
Αναθέηοςζα

Απσή

εγγπάθωρ

έωρ

και

ηην

Τεηάπηη

06/04/2016.

Σημειώνεηαι

όηι

ζςμπληπωμαηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα ηεύση ηος διαγωνιζμού, καθώρ και οι γπαπηέρ
διεςκπινίζειρ ηηρ Αναθέηοςζαρ Απσήρ επί επωηημάηων ηων ενδιαθεπομένων ζσεηικά με ηα
έγγπαθα και ηη διαδικαζία ηος διαγωνιζμού θα αναπηώνηαι ζηο διαδικηςακό ηόπο ηηρ Δ.Σ.Γ.Υ.
(www.esdy.edu.gr).
Δνζηάζειρ καηά ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγωνιζμού, ηηρ ζςμμεηοσήρ άλλος πποζθέπονηορ και
καηά ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού αζκούνηαι ζύμθωνα με ηην κείμενη νομοθεζία (άπθπο 15
ηος π.δ. 118/2007) και με ηην καηαβολή ηος παπαβόλος πος αναλογεί.
Καηά ηα λοιπά, ο διαγωνιζμόρ θα γίνει ζύμθωνα με ηα ζςνημμένα Παπαπηήμαηα ωρ
καηωηέπω, ηα οποία αποηελούν αναπόζπαζηα μέπη ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A: Γενικά Σηοισεία Γιαγωνιζμού
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B: Γενικοί Όποι Γιαγωνιζμού
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : Τεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ - Διδικοί όποι (Ανηικείμενο έπγος) – Υπόδειγμα
Τεσνικών Πποζθοπών
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : Υπόδειγμα Οικονομικών Πποζθοπών
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Δγγςηηικήρ Δπιζηολήρ Καλήρ Δκηέλεζηρ

Ο ΚΟΜΖΣΟΡΑ

ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ ΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
Παπαπηήμαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (ειεθηξνληθή ελεκέξσζε)
Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚνηΠΔ) ηνπ Ν. 2716/99
Κνη..Π.Δ. 8νπ Σν.Φ.Τ. ΑΣΣΗΚΖ, “ΑΘΖΝΑ-ΔΛΠΗ”, Παξάζρνπ 23, Γθχδε, Σ.Κ. 11473 (www.athenaelpis.gr)
Κνη..Π.Δ. 7νπ Σν.Φ.Τ. ΑΣΣΗΚΖ, “ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ”, Η. Γξνζνπνχινπ 72, Σ.Κ. 11257, Αζήλα
Κνη..Π.Δ. 1νπ Σν.Φ.Τ. ΑΣΣΗΚΖ, “ΓΗΑΠΛΟΤ”, Λεσθ. Αζελψλ 374, Σ.Κ. 12462, Αζήλα
(www.diaplous.eu)
Κνη..Π.Δ. 9νπ Σν.Φ.Τ.
(www.koispeeuzin.gr)

ΑΣΣΗΚΖ,

“ΔΤ

ΕΖΝ”,

Γσδεθαλήζνπ

14,

Σ.Κ.

12241,

Αζήλα

Κνη..Π.Δ. 6νπ Σν.Φ.Τ. ΑΣΣΗΚΖ, “ΔΗΚΟΝΑ”, Μεζνγείσλ 154, Ννζνθνκείν Γελλεκαηάο, Σ.Κ.11527,
Αζήλα (www.eikonakoispe.gr)
Κνη..Π.Δ. 3νπ Σν.Φ.Τ. ΑΣΣΗΚΖ, “ΚΛΗΜΑΞ PLUS”, Δπκνιπηδψλ 30-32, Σ.Κ. 11854, Αζήλα
(www.koispe.org)
Κνη..Π.Δ. 10νπ Σν.Φ.Τ.
(www.koispediadromes.gr)

ΑΣΣΗΚΖ,

“¨ΓΗΑΓΡΟΜΔ”,

νξβφινπ

2,

Σ.Κ.

17672,

Μεηο

Κνη..Π.Δ. 5νπ Σν.Φ.Τ. ΑΣΣΗΚΖ, “ΖΛΗΟΣΡΟΠΗΟ”, Παιαηνιφγνπ 9, Μαξνχζη, Σ.Κ. 15122, Μαξνχζη
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ, Λέπηδα, Σ.Κ. 85400, Λέξνο (www.koispe.gr)
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΥΗΟΤ, “ΧΡΗOΝ”, ηακαηίνπ Σζηκπή 8, Σ.Κ. 82100, Υίνο (www.kspechios.gr)
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΥΑΝΗΧΝ, Κξνθηδά 25 (Βνεζεηηθή Οδφο νχδαο), Σ.Κ. 73100, Υαληά,
(www.koispechania.gr)
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΚΔΡΚΤΡΑ ΛΔΤΚΑΓΑ, “ΝΔΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΔ”, Πιαηεία Υξήζηνπ Σζηξηγψηε
(Κνινθνηξψλε & Μεηξ. Μεζνδίνπ), Σ.Κ. 49100, Κέξθπξα (www.koispekerk.gr)
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΠΗΔΡΗΑ, 25εο Μαξηίνπ 102, Σ.Κ. 60100, Καηεξίλε
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΚΔΦΑΛΟΝΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ, “ΡΟΣΑ”, Γεσξγίνπ Βεξγσηή 131, Σ.Κ. 28100,
Κεθαιινληά
Κνη..Π.Δ. ΓΤΣΗΚΖ ΘΔ/ΝΗΚΖ, Λαγθαδά 196, Σ.Κ. 56429, Θεζζαινλίθε (www.koispethess.gr)
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΑΥΑΗΑ,
(www.koispeachaias.gr)
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΦΧΚΗΓΑ,
(www.koispefokidas.gr)

“ΦΑΡΟ”,

Αζαλαζίνπ

“ΒΟΛΗΚΑ”,

Αγ.

Γηάθνπ

Θενδψξσλ

35,
19,

Σ.Κ.
Σ.Κ.

26224,
33100,

Πάηξα
Άκθηζζα

Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΑΡΣΑ ΠΡΔΒΔΕΑ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Άξηαο, Λφθνο Πεξάλζεο, Σ.Κ.47100.
¨Αξηα
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΚΑΒΑΛΑ, Γεληθφ Ννζνθνκείν Καβάιαο, Άγηνο ίιαο, Σ.Κ. 65500, Καβάια
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΖΜΑΘΗΑ, “ΓΔΜΟ”, Βηθέια 3, Βέξνηα, Σ.Κ. 59100
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, “ΜΗΣΟ”, Λεσθ. Κλσζζνχ, Ζξάθιεην Κξήηεο, Φ.Σ. Βεληδέιεην
Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ
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Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΛΑΗΘΗΟΤ, “ΠΔΡΗΠΛΟΤ”,
Γεληθφ Ννζνθνκείν Λαζηζίνπ, Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο,
Αθηή Νεάξρνπ 5, Σ.Κ. 72100
Κνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. ΡΔΘΤΜΝΟΤ, “ΑΡΧΓΑΜΟ”, Γεκνθξαηίαο 24, Σ.Κ. 74132, Ρέζπκλν

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ (ειεθηξνληθή ελεκέξσζε)
- Γξαθείν Κνζκήηνξα
- Γξαθείν Αλ. Κνζκήηνξα
- Γξαθείν Πξντζηακέλεο Γ/λζεο Γξακκαηείαο
-Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
- Μέιε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Σχπνο Γηαγσληζκνχ

Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο, ζε Δπξψ, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή (αλά κήλα)

Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.)

Αληηθείκελν

Αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ
ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ ηεο
Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) επί ηεο νδνχ Λ.
Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ
αλαθέξνληαη ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζεο.

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε

Σξηάληα ηέζζεξεηο ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ
(34.500,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο
ΦΠΑ.

Κσδηθφο CPV

90911200-8

Πξνυπνινγηζκφο πνπ βαξχλεη

ΚΑΔ 0875 ηνπ Φνξέα 210 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016, βάζεη ηεο
αξηζκ.Β3.α/ΓΠ16891/22.3.2016 Απφθαζεο Γέζκεπζεο
Πίζησζεο (ΑΓΑ: 6605465ΦΤΟ-85Ξ)

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία/ ψξα
ππνβνιήο πξνζθνξψλ

ηηο 11/04/2016, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ.

Σφπνο θαηάζεζεο πξνζθνξψλ

Γξαθείν Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.), Λ. Αιεμάλδξαο 196, ΣΚ 115 21,
Αζήλα, 1νο φξνθνο.

Ηκεξνκελία θαη ψξα
απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ

ηηο 12/04/2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ

Γηάξθεηα ηζρχνο πξνζθνξψλ

Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.

Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ην
ηέινο ηνπ έηνπο 2016 (31 Γεθεκβξίνπ 2016).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Β1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
1. Ζ δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή (αλά
κήλα) έρεη ζθνπφ ηελ αλάζεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ (γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, βηβιηνζήθε,
αχιηνη ρψξνη) ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδεηαη ε Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο (Δ..Γ.Τ.) επί ηεο
νδνχ Λ. Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη πγηεηλήο γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2016, απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ αλαθέξνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Β, Γ θαη Γ ηεο παξνχζαο, ηα νπνία απνηεινχλ
αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

Β2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ – ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Βάζεη ηεο ηζρχνπζαο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ήηνη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 60/2007
(ΦΔΚ Α’ 64) πεξί ζπκβάζεσλ πνπ αλαηίζεληαη θαηά απνθιεηζηηθφηεηα βάζε ελζσκάησζεο ηνπ
άξζξνπ 19 ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2004/ 18/ ΔΚ., φπσο θσδηθνπνηήζεθε ζην άξζξν 122 ηνπ
Ν.3669/2008

ΦΔΚ

Β’

116,

δηθαίσκα

ζπκκεηνρήο

ζην

δηαγσληζκφ

έρνπλ

θαη’

απνθιεηζηηθφηεηα λνκηθά πξφζσπα θαη θνξείο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη απαζρνινχλ εξγαδφκελνπο ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ είλαη
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ή ηεο βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ
αλαγθψλ ηνπο, δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο
ζπλζήθεο (π.ρ. Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη. .Π.Δ.) ηνπ Νφκνπ
2716/1999).
Απαηηνχκελα

δηθαηνινγεηηθά

πξνο

απφδεημε

ηνπ

δηθαηψκαηνο

ζπκκεηνρήο

θαη’

απνθιεηζηηθφηεηα ζην δηαγσληζκφ, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη ε αλσηέξσ παξάγξαθνο είλαη
ηα εμήο:
α) Καηαζηαηηθφ ή άιιν λφκηκν έγγξαθν ζχζηαζεο.
β) Βεβαίσζε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ή έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο απφ Γεκφζηα Αξρή.
γ) Βεβαίσζε απφ Γεκφζηα Αξρή φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ πξνζθέξνληα είλαη
άηνκα κε αλαπεξίεο.
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Πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 2016-04-01
αλσηέξσ ζην δηαγσληζκφ είλαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή
ηθαλφηεηα απνδεηθλπφκελε κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά
ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλνδεπφκελνπ απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηα
νπνία ζα αλαθέξεηαη ην πνζφ, ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Δθφζνλ ζηα
πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ ππνςήθην θαηά ηελ
ηειεπηαία δηεηία, δελ αλαγξάθεηαη ην νηθνλνκηθφ ηίκεκα, σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν
ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη ζρεηηθή δήισζε πνπ ζπληάζζεηαη είηε απφ ηνλ πειάηε, είηε απφ ηνλ
ππνςήθην αλάδνρν.

B3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε δελ ζα μεπεξάζεη ην πνζφ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη πεληαθνζίσλ
επξψ 34.500,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ.
Β4. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα (κε εμαίξεζε ηνπο
ηερληθνχο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ
Αγγιηθή γιψζζα).
Να είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ μέζκαηα, παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα,
δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη λα θέξνπλ κνλνγξαθή απφ ηνλ δηαγσληδφκελν θαηά ζειίδα.
Ζ αξκφδηα επηηξνπή θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηνηρφλ δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη
γεληθά ζα επηβεβαηψζεη φηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο.
2. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε εληαίν θαιά ζθξαγηζκέλν
θπξίσο θάθειν. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη
απνξξίπηνληαη. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη
απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ηε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ πξνζθέξνληνο Γηαγσληδφκελνπ
θαη λα αλαγξάθεη επθξηλψο ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο :
Σελ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
Σνλ ηίηιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο «ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ (Δ..Γ.Τ.)»
Σελ δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο «Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, ΑΘΖΝΑ, Σ.Κ. 11521»
Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνλ αξηζκφ απηήο.
Σελ εκεξνκελία Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ πξνζθέξνληνο ήηνη ηελ επσλπκία, ηελ δηεχζπλζε, ηνλ
αξηζκφ, ηειεθψλνπ, ηνλ αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε
(e-mail).
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ε πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ
κειψλ ηεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζα ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ε νπνία πξσηνθνιιείηαη θαη ππνγξάθεηαη
απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο
απνδέρεηαη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο γεληθνχο
θαη εηδηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Μέζα ζηνλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν θάζε πξνζθνξάο ν δηαγσληδφκελνο ηνπνζεηεί
ηνπο αθφινπζνπο μερσξηζηνχο, θαιά ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο ππνθαθέινπο:
«Τπνθάθεινο

Γηθαηνινγεηηθψλ

θαη

Πξνυπνζέζεσλ

πκκεηνρήο»

(ρσξηζηφο

ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. B5 ηεο παξνχζαο.
«Τπνθάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. B6 ηεο παξνχζαο.
«Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» (ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο), ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. B7 ηεο παξνχζαο.
Οη επί κέξνπο Τπνθάθεινη αλαγξάθνπλ φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ εληαίνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηνλ
ηίηιν ηνπ Τπνθαθέινπ («Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ θαη Πξνυπνζέζεσλ πκκεηνρήο»,
«Τπνθάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη «Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»).
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα
επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
Δληφο θάζε ππνθαθέινπ ηνπνζεηείηαη έλα (1) πξσηφηππν θαη έλα (1) αληίγξαθν, φινη δε
νη ππνθάθεινη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θπξίσο θάθειν. Σν «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» θάζε
ππνθαθέινπ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλν απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζε θάζε θχιιν, θαη
απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο ή
αζπκθσλίαο.
Β5. ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»
Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Β2 θαζψο θαη:
α) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
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ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.4250/2014 ΦΔΚ 74Α, ζηελ νπνία:
i) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ.
ii) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξάο ηνπο:
δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.
118/2007.
δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο.
είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο
πεξίπησζεο (3) ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007
δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε.
δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα.
φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή.
παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο γηα καηαίσζε, αθχξσζε, ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ.
iii) Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 118/2007.
β) Δθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, λα
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
Όζνη δελ θαηαζέζνπλ ηα πξναλαθεξζέληα δηθαηνινγεηηθά απνθιείνληαη απφ ηε
δηαδηθαζία. Δπίζεο απφ ηε δηαδηθαζία απνθιείνληαη φζνη δελ δηαζέηνπλ:
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ππνβνιή θαηαιφγνπ
εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλνδεπφκελν απφ
πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηα νπνία ζα αλαθέξεηαη ην πνζφ, ν ρξφλνο
θαη ν ηφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
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Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ θνξέα
(π.ρ. ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο, θαηαζηαηηθφ θιπ).
Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ Β2 θαη Β5.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
ηελ πεξίπησζε Έλσζεο / Κνηλνπξαμία Πξνκεζεπηψλ, πξέπεη λα θαηαηεζνχλ γηα θάζε κέινο
ηεο Έλσζεο ε ππεχζπλε δήισζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ. Ζ έλσζε
πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο
ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη
ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε πνπ, εμ αηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο
έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο
πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή.
Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα
κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο
φξνπο.
Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ
αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε
ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
B6. ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
ην ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεη ηελ απνδνρή φισλ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ νη νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο ρσξίο αλαγξαθή ηηκψλ. Απαξαίηεηε επί
πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αλαθεξφκελσλ πηλάθσλ (Πίλαθαο Γ4.1, Πίλαθαο
Γ5.1 θαη Πίλαθαο Γ5.2.), ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα.
ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ,
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ
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θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο
θαθέινπ.
Β7. ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο ρσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη (1) ηε
ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, (2) ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. θαη (3) ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
θαη ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ.
Απαξαίηεηε επί πνηλή απνθιεηζκνχ είλαη ε ζπκπιήξσζε ησλ αλαθεξφκελσλ πηλάθσλ (Πίλαθαο
Γ1. θαη Πίλαθαο Γ2.), ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα θαη ε πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ
θαη δηθαηνινγεηηθψλ.
B8. ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα εθαηφλ είθνζη (120)
εκέξεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη
κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Δζληθή ρνιή
Γεκφζηαο Τγείαο, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε ελελήληα (90) εκεξψλ.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε
ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.
Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα
θαηαθχξσζε.
Β9. ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΔ ΣΙΜΔ – ΝΟΜΙΜΑ
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ, ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο. ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο λφκηκεο
θξαηήζεηο θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε, ε νπνία ζα απαηηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ν νπνίνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη
ρσξηζηά θαη βαξχλεη ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Ζ ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
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Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη
ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο,
νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαηά ηε
δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
Ζ Δ..Γ.Τ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα
ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ ζα αλαθέξεηαη ξεηά
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά κε ηελ έλδεημε “ΓΧΡΔΑΝ”. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, αλ δελ
αλαγξάθεηαη ηηκή ζε δξαζηεξηφηεηα ή ππεξεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά ή δεηείηαη ζηελ
πξνθήξπμε, ζεσξείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή φηη πξνζθέξεηαη ΓΧΡΔΑΝ.
Θα θξίλνληαη σο απαξάδεθηεο θαη ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο πνπ:
δελ δίλνπλ ηηκή ζε επξψ.
πεξηέρνπλ ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο.
ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο.
δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
δελ είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλνη νη: Πίλαθαο Γ4.1, Πίλαθαο Γ5.1, Πίλαθαο Γ5.2, Πίλαθαο Γ1 θαη
Πίλαθαο Γ2.
Β10. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ζην Γξαθείν ηεο Κνζκεηείαο ηεο Δ..Γ.Τ., Λ. Αιεμάλδξαο 196, Σ.Κ. 115 21, Αζήλα,
ζηηο 12/04/2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. ηελ
απνζθξάγηζε θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα παξαζηεί δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή κε
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν.
Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ σο εμήο:
α) Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο,
β) Μνλνγξάθνληαη φινη νη ππνθάθεινη. Απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαη
ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο
θαηά θχιιν απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο. Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πξνζθνξέο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη πιήξε θαη
νξζά απνξξίπηνληαη.

16

ΑΔΑ: 73ΧΑ465ΦΥΟ-ΗΥΞ

16PROC004120607
2016-04-01
γ) Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ ηππηθή απνδνρή ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο εθφζνλ απηή είλαη απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο ηερληθέο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη.
Ζ θαζαξή ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010 ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηε
ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα ππνβάιεη γξαπηφ αίηεκα πξνο ηε
Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα ηε
ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ φιεο νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ
πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο εθάζηνπ ησλ ππνςήθησλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ απνζηέιιεηαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ελψ ζε
πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ηεο πξνζεζκίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δηθαηνχηαη λα
πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ππνςήθην ιφγσ
δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 68 ηνπ
Ν.3863/2010, φπσο ηζρχεη.
Γηα φια ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεη πξαθηηθφ, ην νπνίν
παξαδίδεη ζηε Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, εηο δηπινχλ.
ε) Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα
αλάδνρν κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε θαη πξνο ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
Γηαγσληζκφ.
Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ:
1. Ζ πξνζθνξά δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φπνπ απηνί αλαθέξνληαη.
2. Σα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη δελ είλαη πιήξε θαη νξζά.
3. Ζ πξνζθνξά είλαη αφξηζηε θαη δε κπνξεί λα εθηηκεζεί ή φηαλ πεξηέρεη αλαθξηβή ζηνηρεία.

Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο νπνίαο ην ζπγθξηηηθφ θφζηνο είλαη κηθξφηεξν
ηνπ 90% ηεο δηακέζνπ (median) ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ ζα εμεηάδεηαη σο απαξάδεθηε. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην
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Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ
αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα
απνξξίπηεηαη.

Β11. ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ 118/2007, ν πξνζθέξσλ
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ΄απηφλ (κε ηειενκνηνηππία) θαη κε βεβαίσζε
παξαιαβήο απζεκεξφλ (απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε),
νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην πξσηφθνιιν ηεο
Δ..Γ.Τ. (Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ. 11521, Αζήλα) ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ.118/ 2007:
1. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ,
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ
θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν.1892/1990, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδαθίνπ α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
ΠΓ118/2007.
4. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Ζ Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ειέγρεη ηελ νξζφηεηα
θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ν ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή έρεη
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θαηαζέζεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο
δειψζεηο, ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη

θαη ε

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληαη ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε
πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα ηελ ακέζσο επφκελε
ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πξαθηηθφ ην νπνίν παξαδίδεη εηο δηπινχλ (2) ζηε Γηεχζπλζε
Γξακκαηείαο, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, κε ην νπνίν γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
πξνζθέξνληεο ε απφθαζε ηεο Αξρήο γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Β12. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ο ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ ηεο
παξνχζαο. Σν πνζφ ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην
δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ
Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα
ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07.

Β13. ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
Ο δηαγσληδφκελνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη ην έξγν είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζέιζεη κέζα
ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο λα ππνγξάςεη
ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο:
ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξάγξαθν Β12. Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο.
αλαιπηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζεί αλά σξάξην εξγαζίαο
θαζψο επίζεο θαη ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα πξνθχπηεη φηη ηα
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παξαπάλσ άηνκα είλαη αζθαιηζκέλα
ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν Γ4. ΠΡΟΧΠΗΚΟ, ηεο παξνχζεο.
Με ηελ αλαθνίλσζε ηεο Αλάζεζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ε ζρεηηθή χκβαζε
πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε.
ηε χκβαζε πνπ ζα ζπληαρζεί, ζα πεξηιεθζνχλ :
α) Οη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Γηαθήξπμε απηή θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο.
β) Κάζε ηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά πιένλ ησλ δεηνπκέλσλ.
γ) Κάζε ηη πνπ ηπρφλ ζα ζπκθσλεζεί πιένλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο πξνζθνξάο, κέρξη θαη ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο απηήο. Γειαδή, ε Γηαθήξπμε, ηα επηπιένλ πξνζθεξζέληα, θαζψο θαη ηα
φζα επηπιένλ ζπκθσλεζνχλ, ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο - έζησ θαη
αλ ηπρφλ απφ παξάιεηςε, δελ αλαθεξζνχλ ζ' απηήλ ξεηά - θαη ζα ππεξηζρχνπλ ζε πεξίπησζε
ακθηζβεηήζεσλ. Δάλ ν δηαγσληζκφο θαηαθπξσζεί ζε Δηαηξεία, ν λφκηκνο εθπξφζσπνο πνπ ζα
ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ σο
εθπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή δελ πξνζέξρεηαη λα ηελ
ππνγξάςεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίζηεθε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ.
118/2007.
Σν Διιεληθφ δεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, αθνχ πξνεγεζεί εηδνπνίεζε
πξνο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν (Αλάδνρν) ηνπιάρηζηνλ δχν κήλεο πξηλ, θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε
ππνρξέσζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ.

Β14. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην
δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ή άιιε επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην:
α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε
ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Πξνθήξπμεο.
γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/2007).

20

ΑΔΑ: 73ΧΑ465ΦΥΟ-ΗΥΞ

16PROC004120607
2016-04-01
Β15. ΈΛΔΓΥΟ ΔΡΓΑΙΧΝ – ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ησλ
θηηξίσλ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πνπ
ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ κεληαίν πηζηνπνηεηηθφ παξαιαβήο.
ε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα επηηξνπή δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο δελ ηεξεί νπνηνδήπνηε φξν
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ε Δ..Γ.Τ. δηθαηνχηαη, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη λα
θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε γηα θάζε δεκηά ηνπ, πξνεξρφκελε απφ
ηελ αζέηεζε ησλ φξσλ ζχκβαζεο.

Β16. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα αλά κήλα δειαδή κε ην
κεληαίν πνζφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά ηελ
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη
ηελ πξνζθφκηζε απφ ηνλ αλάδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα
ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία φπσο ηζρχεη. Ο Αλάδνρνο
επηβαξχλεηαη κε ηηο θαησηέξσ θξαηήζεηο:
α) 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.),
επ’απηνχ
β) Υαξη/κν 3%,
επ’απηνχ
γ) 20% εηζθνξά ππεξ ΟΓΑ,
δ) θφξνο εηζνδήκαηνο επί ηεο θαζαξήο αμίαο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ, 8% γηα
ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.4172/2013).

Β17. ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή
ηνπ δαπάλε, αζθαιίζεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζχκθσλα κε ηε
Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, γηα νπνηεζδήπνηε
δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, ηδίσο δε ηελ ζρεηηθά κε
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ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
θαη γηα αζηηθή θαη επαγγεικαηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά πάζα ρξνληθή ζηηγκή.
ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο
Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο.
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο
ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο απηνχ.
Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη
επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε. ε θάζε πεξίπησζε, ν
Αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ
πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα, αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε
πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο,
αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ησλ ελ ιφγσ ζπκβάζεσλ.

Β18. ΠΛΗΜΜΔΛΗ ΔΚΠΛΗΡΧΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ε πεξίπησζε πιεκκεινχο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ν Αλάδνρνο ελεκεξψλεηαη άκεζα
απφ ηελ ΔΓΤ θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη άκεζα ηελ ππεξεζία, εθφζνλ απηφ
πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ απνθαηαζηήζεη
ηηο πιεκκειψο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο άκεζα, ηφηε δελ θαηαβάιιεηαη ακνηβή γηα απηέο.
Πεξαηηέξσ ε Δ..Γ.Τ. έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηηο απφ
ηε ζχκβαζε πξνθαζνξηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο, ζε βάξνο ηνπ αλάδνρνπ
θνξέα, φηαλ απηφο - θαηφπηλ θαη γξαπηήο εηδνπνίεζεο - δελ εθπιεξψζεη άκεζα ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΓΤ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε,
θεξχζζνληαο ησλ αλάδνρν έθπησην θαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε.

Β19. ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΚΤΡΧΔΙ
Ζ Δ..Γ.Τ. γηα θάζε γεληθά παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο απφ ην
Ν.2286/95, ην Π.Γ.118/07 θαη ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο.
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Σα αλσηέξσ δηνηθεηηθά κέηξα, θπξψζεηο,
είλαη αλεμάξηεηα ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ πνπ κπνξεί
λα επηβιεζνχλ απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα κεηά απφ δηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ζηνλ
Δηζαγγειέα.
Σα πξφζηηκα, νη θαηαινγηζκνί θαη θάζε άιιε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ ζα
θξαηνχληαη, απφ απηά πνπ πξφθεηηαη λα ιάβεη ν Αλάδνρνο, ή απφ ηελ θαηαηεζεηκέλε εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζα βεβαηνχηαη ζαλ Γεκφζην έζνδν θαη ζα εηζπξάηηεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζπξάμεσο Γεκνζίσλ εζφδσλ.
Δάλ ν Αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηελ ζπλαίλεζε ηεο Δ..Γ.Τ. ην έξγν, πξηλ ηελ
εκεξνκελία ηνπ ρξφλνπ ζπκβάζεσο, ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ηελ Δ..Γ.Τ. ιφγσ
πνηληθήο ξήηξαο 150,00 ΔΤΡΧ εκεξεζίσο, γηα θάζε εκέξα απφ ηεο δηαθνπήο έσο ηεο
εκεξνκελίαο ηεο ιήμεσο ηεο ζχκβαζεο, θαηαπίπηεη δε ππέξ ηεο Δ..Γ.Τ. νιφθιεξν ην πνζφ ηεο
εγγπεηηθήο ηνπ επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ Δ..Γ.Τ. δηθαηνχηαη λα πξνζιάβεη αλάδνρν κε ειεχζεξε ηηκή θαη ε ηπρφλ πξνθχπηνπζα
δηαθνξά ηηκήο βαξχλεη ηνλ εθπεζφληα αλάδνρν ή επηδηψθεηαη ε είζπξαμε απφ ηελ ηδηαίηεξε
πεξηνπζία ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγπνδνζίαο ηνπ θαη ησλ πξνζηίκσλ πνπ
ηπρφλ ζα ηνπ επηβιεζνχλ κέρξη ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο κεηά ηνπ θεξπρζέληνο εθπηψηνπ
αλαδφρνπ ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο.

Β20. ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο – πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη
απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007.

Β21. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ
Δθαξκνζηέν Γίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη θάζε δηαθνξά απφ ηελ παξνχζα ππάγεηαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Ο δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, ηνπ Ν. 2286/1995 θαη ηνπ
Π.Γ. 118/2007, φπσο ηζρχνπλ.

Β22. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ ηεο Δ..Γ.Τ. ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Γ’ ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.
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2.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί
ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνχ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή), ζε ψξεο απφ ηηο 07:30 έσο ηηο 19:30. Οη
πεξηνδηθέο εξγαζίεο δχλαληαη λα εθηεινχληαη εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν κέξε θαη
άββαην πξσί. Όιεο νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα εθηεινχληαη ζε ρξφλν, κε ηξφπν θαη κε
αξηζκφ αηφκσλ, ψζηε λα κελ παξαθσιχεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ
καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ, ην
νπνίν ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη ν Αλάδνρνο θαη λα ππνβάιιεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πξνζθεξφκελεο
ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνπζία ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ
εξγαδφκελνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνβιεπφκελνπ σξαξίνπ.
3.

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο
ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ Δ..Γ.Τ., κεηά ην ηέινο ηεο
εξγαζίαο ηνπο.

4.

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη
ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα ηξνπνπνηεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε
ηηο ππνδείμεηο ηεο Δ..Γ.Τ. θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ζ Δ..Γ.Τ. κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ
έξγνπ θαζαξηφηεηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη εληαηηθή ρξήζε ρψξσλ κε
αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξηφδνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ην ζπλνιηθφ έξγν δελ απμάλεηαη.

5.

Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ θαζαξηφηεηαο θαη ρξήζεο πιηθψλ φπσο νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ ηελ Δ..Γ.Τ.

6.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ Δξγαηηθή θαη Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε πξφιεςε ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο
δίθαην. O Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο
αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη
ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαζψο επίζεο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ, ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Δ..Γ.Τ. θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη
πιήξσο γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ,
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, είηε ιφγσ πηαίζκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ιφγσ
αθαηαιιειφηεηαο θαη ειαηησκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Γη’ απηφ ην
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ηνπο ρψξνπο ηεο Δ..Γ.Τ., κειέηεζε ηα ζρέδηα θαηφςεσλ,
έιεγμε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
απξφζθνπηε θαη αζθαιή εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ψζηε λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο
αηπρήκαηνο.
7.

Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη, πξνζιακβάλεηαη θαη
ακείβεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν πνπ ζα είλαη θαη εξγνδφηεο ηνπ, ελψ ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία λνκηθή ζρέζε κε απηφ. Καη΄ εμαίξεζε, ε Δ..Γ.Τ., κεηά
απφ ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ ηνλ
Αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζεσξεί αθαηάιιειν. Ο Αλάδνρνο
ζα πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ Γ4. «ΠΡΟΧΠΗΚΟ» πνπ
αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο.

8.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ, ηα κεραλήκαηα θαη φια ηα
απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο. Ζ Δ..Γ.Τ. παξέρεη ζηνλ
αλάδνρν είδε αηνκηθήο πγηεηλήο (ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο, θξεκνζάπνπλν) θαη ν
Αλάδνρνο νθείιεη λα ηα ηνπνζεηεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο. Ο Αλάδνρνο
νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ (φπσο ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ,
ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ, θ.α.). Ζ Δ..Γ.Τ. δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρεη απνζεθεπκέλα ν Αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί
ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο.

9.

ε πεξίπησζε πξνθιεζείζεο βιάβεο ή δεκηάο ζηνπο ρψξνπο, ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο
Δ..Γ.Τ., ή ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ
ηνπ αλαδφρνπ, ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή ζε ρξήζε ειαηησκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε βιάβε θαη ν
εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε.

10.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δ..Γ.Τ. γηα θάζε δηαπηζηνχκελε βιάβε ζηηο
πδξαπιηθέο, απνρεηεπηηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ

ππνρξενχηαη

ζην

θιείζηκν

ηπρφλ

μεραζκέλσλ

αλνηθηψλ παξαζχξσλ,

θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαινξηθέξ, θψησλ, θ.ι.π. θαζψο θαη ζην θιείδσκα ησλ
γξαθείσλ, ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ αηζνπζψλ, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζε
ζπλελλφεζε κε ην πξνζσπηθφ θχιαμεο ηεο Δ..Γ.Τ. θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξάδνζε
ησλ θιεηδηψλ ζην θχιαθα.
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ζεκαίλεη γλψζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ρψξσλ ηνπ
πξνζθεξφκελνπ Δ..Γ.Τ. πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο
εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα ή ππάξρεη εχινγε
απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο.
12.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νηεζδήπνηε αλαθνξέο θαη
πιεξνθνξίεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

13.

Πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζζνχλ ζηε χκβαζή ηνπ κε
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Γ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΗ
ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ Λ.ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196 - ΑΘΗΝΑ
Γ1. ΓΔΝΙΚΑ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ απνηειεί ε παξνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ πνπ
ζηεγάδεηαη ε Δ..Γ.Τ. επί ηεο νδνχ Λ. Αιεμάλδξαο 196, Αζήλα ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη φξνη
πγηεηλήο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σα θηίξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο
γξαθεία, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα ή έρνπλ πνιιαπιή ρξήζε.
Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη είλαη νη εμήο:
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΜΒΑΓΟΝ (η.κ.)

Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο, Δθδειψζεσλ, Ακθηζέαηξν, Βηβιηνζήθε

1.698,10

Γξαθεία Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Σνκέσλ, Δξγαζηήξηα

4.528,80

Δμσηεξηθνί, Πξναχιηνη ρψξνη

1.850,00

Γψκα, Τπφγεηνη ρψξνη, Απνζήθεο

1.015,70

ΤΝΟΛΟ

9.092,60

Γ2. ΧΡΑΡΙΟ ΔΡΓΑΙΧΝ
Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο,
ζε ψξεο απφ ηηο 07:30 έσο ηηο 19:30.
Γ3. ΔΡΓΑΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Γ3.1. ΗΜΔΡΗΙΔ ΔΡΓΑΙΔ
Γ3.1.1. ΑΙΘΟΤΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ, ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ, ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
θαζαξηζκφο ησλ ζξαλίσλ, θαξεθιψλ, εδξψλ, ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ.
θαζαξηζκφο ησλ πφκνισλ ησλ πνξηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
άδεηαζκα ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθνπιψλ.
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ησλ δαπέδσλ κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ θαη κε ην ζχζηεκα
δηπινχ θνπβά (κπιε θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα, θφθθηλνο θάδνο:
λεξφ γηα μέβγαικα). Θα ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο. Μεηά ην
ζθνπγγάξηζκα ην δάπεδν ζα ζηεγλψλεηαη κε θαζαξή παξθεηέδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα.
Γ3.1.2. ΓΡΑΦΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ – ΓΡΑΦΔΙΑ ΣΟΜΔΧΝ
άδεηαζκα ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθνπιψλ.
θαζαξηζκφο θαη μεζθφληζκα γξαθείσλ, επίπισλ, θαζηζκάησλ θαη ινηπψλ αληηθεηκέλσλ
(πρ) πάληα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα
ζηηο

επηθάλεηεο,

κε

εηδηθή

αληηζηαηηθή

πεηζέηα

κε

κηθξντλεο

θαη

θαηάιιειν

απνξξππαληηθφ.
θαζαξηζκφο ησλ πφκνισλ ησλ πνξηψλ κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ θαη κε ην ζχζηεκα
δηπινχ θνπβά (κπιε θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα, θφθθηλνο θάδνο:
λεξφ γηα μέβγαικα. Θα ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο. Μεηά ην
ζθνπγγάξηζκα ην δάπεδν ζα ζηεγλψλεηαη κε θαζαξή παξθεηέδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα.

Γ3.1.3. ΣΟΤΑΛΔΣΔ ΑΙΘΟΤΧΝ & ΓΡΑΦΔΙΧΝ ΓΙΟΙΚΗΗ
Οη ηνπαιέηεο ζα θαζαξίδνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ ζπλεξγείνπ
θαζαξηζκνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο. Ζ
θαζαξηφηεηα αξρίδεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη απφ ηα πην θαζαξά πξνο ηα αθάζαξηα ζεκεία.
πγθεθξηκέλα:
άδεηαζκα ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθνπιψλ. Πιχζηκν ησλ
θάδσλ εθφζνλ ζεσξείηαη απαξαίηεην.
θαζαξηζκφο ζήθεο ραξηνπεηζεηψλ, ζήθεο ραξηηνχ πγείαο θαη αλαπιήξσζή ηνπο κε ραξηί
πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Τ.
αλαπιήξσζε πγξνχ ζαπνπληνχ πιχζεο ρεξηψλ ζηα εηδηθά δνρεία, κε ζαπνχλη πνπ
παξέρεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Τ.
ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα, πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο (ληπηήξαο, ιεθάλε)
θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο (θαπάθηα, πηγθαι, θάδνο, θα) θαη ησλ πιαθηδίσλ γχξσ απφ
απηά κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
ζρνιαζηηθφ θαζάξηζκα ησλ θαζξεπηψλ.
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ησλ δαπέδσλ
απνιπκαληηθφ

θαη

κε

ην

ζχζηεκα

κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ θαη
δηπινχ

θνπβά

(κπιε

θάδνο:

απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα, θφθθηλνο θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα.
ηα πιηθά θαζαξηζκνχ (ζθνπγγάξηα, ζθνπγγαξίζηξεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο
ηνπαιέηεο θαη δελ είλαη κίαο ρξήζεο, πιέλνληαη θαζεκεξηλά, αιιάδνληαη ζπρλά θαη δελ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ρψξνπο.
Γ3.1.4. ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ ΣΟΜΔΧΝ
Σα εξγαζηήξηα ησλ Σνκέσλ ζα θαζαξίδνληαη πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεπζχλνπο ησλ
εξγαζηεξίσλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαζαξίδεη ηα εξγαζηήξηα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη
επηκέιεηα θαη λα θξνληίδεη πάληα γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. Ο εηδηθφο εμνπιηζκφο
(επηζηεκνληθά φξγαλα, ππνινγηζηέο θ.ι.π.) δελ ζα θαζαξίδεηαη. Σα ινηπά κεραλήκαηα ζα
θαζαξίδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα κε εηδηθά πιηθά χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ
ππεχζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
θαζαξηζκφο εδξψλ, θαξεθιψλ θαη ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ.
θαζαξηζκφο ησλ πφκνισλ ησλ πνξηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
άδεηαζκα ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθνπιψλ.
ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ θαη κε ην ζχζηεκα
δηπινχ θνπβά (κπιε θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα, θφθθηλνο θάδνο:
λεξφ γηα μέβγαικα). Θα ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο. Μεηά ην
ζθνπγγάξηζκα ην δάπεδν ζα ζηεγλψλεηαη κε θαζαξή παξθεηέδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα.
πιχζηκν θαη απνιχκαλζε ζηνπο ρψξνπο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ
εξγαζηεξίνπ κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα.

Γ3.1.5. ΔΙΟΓΟΙ - ΘΤΡΧΡΔΙΟ – ΥΧΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΙΟΓΧΝ
άδεηαζκα ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ ζαθνπιψλ.
θαζαξηζκφο ησλ πφκνισλ ησλ πνξηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
θαζαξηζκφο επίπισλ ρψξσλ ππνδνρήο.
ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ θαη κε ην ζχζηεκα
δηπινχ θνπβά (κπιε θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα, θφθθηλνο θάδνο:
λεξφ γηα μέβγαικα). Θα ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο. Μεηά ην
ζθνπγγάξηζκα ην δάπεδν ζα ζηεγλψλεηαη κε θαζαξή παξθεηέδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα.
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Γ3.1.6. ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΑ – ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΔ
– ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΙ ΥΧΡΟΙ
Κιηκαθνζηάζηα: ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα κε εηδηθφ απνξξππαληηθφ θαη κε ην
ζχζηεκα δηπινχ θνπβά (κπιε θάδνο: απνξξππαληηθφ/απνιπκαληηθφ δηάιπκα, θφθθηλνο
θάδνο: λεξφ γηα μέβγαικα). Θα ηνπνζεηνχληαη εηδηθέο πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο. Μεηά
ην ζθνπγγάξηζκα ην δάπεδν ζα ζηεγλψλεηαη κε θαζαξή παξθεηέδα πξνθεηκέλνπ λα
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα. Πιχζηκν ησλ θνππαζηψλ κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
Αλειθπζηήξεο: θαζαξηζκφο ησλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ ζπξψλ θαη απνιχκαλζε ησλ
δηαθνπηψλ κε απνιπκαληηθφ πγξφ.
Δμσηεξηθνί ρψξνη: ζθνχπηζκα ησλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη ησλ ξακπψλ ζηνπο πξναχιηνπο
ρψξνπο θαη ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ.

Γ3.2. ΠΔΡΙΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
Γ3.2.1. ΔΡΓΑΙΔ 1 ΦΟΡΑ ΣΗΝ ΔΒΓΟΜΑΓΑ
θαζαξηζκφο ησλ ηδακηψλ ηνπ ζπξσξείνπ κε εηδηθφ πγξφ.
ζθνχπηζκα ησλ ραιηψλ θαη κνθεηψλ κε ειεθηξηθή ζθνχπα.
άδεηαζκα ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη πιαζηηθνχ ζηνλ εμσηεξηθφ θάδν
αλαθχθισζεο.
απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην δψκα, ηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο, ηνλ
πεξηβάιισλ θπηεκέλν ρψξν θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ. Έιεγρνο
ησλ θξεαηίσλ φκβξησλ πδάησλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη απνκάθξπλζε ζθνππηδηψλ
ή μεξψλ θχιισλ πξνο απνθπγή απφθξαμεο.
ζθνχπηζκα ησλ δαπέδσλ ζηα ππφγεηα, ηα κεραλνζηάζηα θαη ηηο απνζήθεο ηεο Δ..Γ.Τ
(εθφζνλ απαηηείηαη).

Γ3.2.2. ΔΡΓΑΙΔ 1 ΦΟΡΑ ΚΑΘΔ 2 ΜΗΝΔ
θαζαξηζκφο ησλ παινπηλάθσλ ησλ παξαζχξσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε θαηάιιειν
θαζαξηζηηθφ γηα ηδάκηα. Όπνπ απαηηείηαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ.
θαζαξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πεξβαδηψλ ησλ παξαζχξσλ.
θαζαξηζκφο ησλ θιηκαηηζηηθψλ δαπέδνπ (fan coils).
μεζθφληζκα ηνίρσλ (αξάρλεο θ.ι.π.) θαη ηνπηθφο θαζαξηζκφο ιεθέδσλ ζηνπο ηνίρνπο.
μεζθφληζκα θαη θαζαξηζκφο ησλ βηβιηνζεθψλ ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο Δ..Γ.Τ.
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θαζαξηζκφο ησλ ζραξψλ απνξξνήο
φκβξησλ (πδξνξξνψλ) ζην δψκα θαη ζηνπο αχιηνπο
ρψξνπο ηεο ρνιήο.
πιχζηκν ησλ πιαθηδίσλ ζηνλ πξναχιην ρψξν κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ.
πιχζηκν ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ.
πιχζηκν ηεληψλ.
Γ3.2.3. ΔΡΓΑΙΔ 1 ΦΟΡΑ ΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ
πιχζηκν ηνπ πεδνδξνκίνπ επί ηεο Λ. Αιεμάλδξαο 196 κε λεξφ θαη απνξξππαληηθφ.
πιχζηκν ησλ ζπξψλ, ησλ εζραξψλ εμαεξηζκνχ, ησλ πεξζίδσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ
νξνθήο.
ζθνχπηζκα κε ειεθηξηθή ζθνχπα ησλ θαξεθιψλ πνπ είλαη επελδπκέλεο κε χθαζκα, κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε νξηζκέλα επαίζζεηα ζεκεία.
πιχζηκν ησλ θάγθεισλ πεξίθξαμεο

Γ4. ΠΡΟΧΠΙΚΟ
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ επαξθέο, εηδηθεπκέλν, άςνγν
απφ πιεπξάο ζπκπεξηθνξάο, απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δ..Γ.Τ. θαη κε θαιή
γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε ησλ
κεραλεκάησλ-ζπζθεπψλ θαη ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ δεκνζίσλ θηηξίσλ θαη
εξγαζηεξίσλ.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ππνρξεψζεσλ, ην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ ζα βξίζθεηαη
ζην ρψξν θαζεκεξηλά, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή) απφ ηηο
07:30π.κ. έσο ηηο 19:30κ.κ. θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο.
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηνπ
αλαδφρνπ, ηειεί ππφ ηελ θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ, δεδνκέλνπ φκσο φηη ζηνπο ρψξνπο πξέπεη λα
εθηεινχληαη νη αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο δελ
κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ζε ιηγφηεξν απφ δέθα έμη (16) αλζξσπνψξεο εκεξεζίσο. Σν ζπλεξγείν
θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηθαλφ αξηζκφ θαζαξηζηψλ/ζηξηψλ, έηζη ψζηε νη
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, ζε εκεξήζηα βάζε λα έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 19:30.
Ο Αλάδνρνο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη ζηελ
ππεξεζία αλαιπηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζεί αλά
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σξάξην εξγαζίαο θαζψο επίζεο θαη
ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία
ζα πξνθχπηεη φηη ηα παξαπάλσ άηνκα είλαη αζθαιηζκέλα ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία.
Γελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηφηεηαο, ρσξίο ηελ
έγγξαθε ελεκέξσζε θαη ηελ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο Γξακκαηείαο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκφζηαο
Τγείαο.
Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηελ Δξγαηηθή θαη Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε πξφιεςε ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη
Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην.
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο αζηηθά θαη πνηληθά γηα ην πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιεί θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη πξνο απηφ, φπσο θαη θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζα
ζπκβεί απφ ηπραίν γεγνλφο ή ειιηπή κέηξα αζθαιείαο.
ε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηελ
Δξγαηηθή θαη Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία, ε Δ..Γ.Τ. δχλαηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο
χκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.3863/2010. ε πεξίπησζε
ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο πξνζσπηθνχ θαη κε ηήξεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο ε
Δ..Γ.Τ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο
έθπησηνπ.
Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ, δελ έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
νη δε κηζζνί θαη ακνηβέο ηνπο, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο
επηβάιινληαη απφ ηελ εξγαηηθή θαη αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ
αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε
εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε θαζψο θαη έλαληη ηξίησλ εμ’ αθνξκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ. Ο κηζζφο,
ηα επηδφκαηα αδείαο, ηα δψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θ.ι.π. θαζψο θαη νη εξγνδνηηθέο
εηζθνξέο, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Ζ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο δελ θέξεη θακία αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ην πξναλαθεξζέλ έξγν.
ε πεξίπησζε πξνθιεζείζαο βιάβεο ή δεκηάο ζηνπο ρψξνπο, ζηνλ εμνπιηζκφ ηεο Δ..Γ.Τ., ή
ζε νηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ ηδίνπ
(αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, λα
απνθαηαζηήζεη άκεζα ηε βιάβε θαη ν εμνπιηζκφο λα παξαδνζεί ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε.
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Σν πξνζσπηθφ νθείιεη λα δηαηεξεί πςειφ
επίπεδν αηνκηθήο πγείαο θαη πγηεηλήο, θέξεη δε θαζαξή
θαη εππαξνπζίαζηε ζηνιή. Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη πιχζηκν ησλ ζηνιψλ βαξχλνπλ
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Οη ζηνιέο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη
νκνηφκνξθεο θαζαξέο θαη εππξεπείο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ππνρξενχηαη λα θέξεη ζηελ ζηνιή εξγαζίαο ηνπ θαη ζε εκθαλέο ζεκείν εηδηθή πιαζηηθνπνηεκέλε
θνλθάξδα ε νπνία ζα αλαθέξεη επσλπκία / ινγφηππν ηνπ αλαδφρνπ θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα είλαη
πγηέο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βηβιηαξίνπ πγείαο ελ ηζρχ, ζεσξεκέλνπ
απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Ζ Δ..Γ.Τ. έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθφ θνξέα ηελ απνκάθξπλζε
εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν, πνπ θξίλεη φηη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, ή δείρλνπλ νιηγσξία ή δελ πεηζαξρνχλ ζηηο νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο
Δ..Γ.Τ. Ζ Δ..Γ.Τ. δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα δηαζέζεη θαη άιινπο ππαιιήινπο,
αλ θξίλεη φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ δελ επαξθεί γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πξνγξακκαηηδφκελσλ εξγαζηψλ.
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ Πίλαθα Γ4.1
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ.
Πίλαθαο Γ4.1. Καηαλνκή απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο.

Χξάξην
Απαζρφιεζεο
Δξγαδνκέλνπ

Ώξεο
απαζρφιεζεο
εξγαδνκέλνπ
ηελ εκέξα

Σεηξαγσληθά κέηξα
(η.κ.) θαζαξηζκνχ
αλα εξγαδφκελν

ΤΝΟΛΟ
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απαζρφιεζεο
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Γ5. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ
ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ, ΣΧΝ

ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Σα κεραλήκαηα, ηα εμαξηήκαηα, ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη ηα ινηπά αλαιψζηκα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο
πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ (Ν. 3850/2010, “Κχξσζε ηνπ θψδηθα λφκσλ γηα
ηελ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ”). Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο θαη ηα απαηηνχκελα
πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, θαηαζθεπαζκέλα –
παξαζθεπαζκέλα κε ηηο ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ.
Mε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπλερή
θαη πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε, δειαδή επηζθεπέο, αληαιιαθηηθά θαη άιια πιηθά, πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη
απξφζθνπηε, θαζψο θαη ε ζπλερήο θαη πιήξεο παξνρή πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη
απνιχκαλζεο πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ
εξγαζηψλ.
Γ5.1. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ
Σξφιετ κε ηα απαηηνχκελα πιηθά. Έλα γηα θάζε φξνθν. Κνπβαδάθηα θαζαξηζκνχ κε
ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε ην θαζέλα (π.ρ. κπιε: έπηπια, πξάζηλν:
άιιεο επηθάλεηεο, θφθθηλν: ιεθάλε ηνπαιέηαο, θίηξηλν: ληπηήξαο). Όκνηα θσδηθνπνίεζε ζηα
παλάθηα θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ.
Καξφηζηα ζθνπγγαξίζκαηνο κε θάδνπο ζθνπγγαξίζκαηνο (κπιε θαη θφθθηλνπο), δηπινχ
ζπζηήκαηνο (Θα ρξεζηκνπνηνχληαη δηπινί θάδνη ζθνπγγαξίζκαηνο, δηπινχ ζπζηήκαηνο γηα
γξαθεία – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, δηαθνξεηηθνί γηα W.C θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη
ζθνπγγαξίζηξεο δηαθνξεηηθέο γηα γξαθεία – θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο).
Ζιεθηξηθέο ζθνχπεο επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ, πςειήο απφδνζεο, κε εηδηθά θίιηξα
θαηαθξάηεζεο ηεο ζθφλεο.
Παξθεηέδεο γηα ην ζηέγλσκα ηνπ πγξνχ δαπέδνπ.
Μεραλήκαηα πιπζίκαηνο κνθεηψλ – ραιηψλ.
Μεραλέο απνξξφθεζεο πγξψλ, πιπζίκαηνο – γπαιίζκαηνο spray.
θάιεο θνξεηέο.
Τθαζκάηηλεο κάθηξεο (dust mop), φπνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεθηξηθή ζθνχπα,
κε ππνρξέσζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη θάζε κέξα θαζαξέο.
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αθνχιεο πιαζηηθέο απνξξηκκάησλ,
αλζεθηηθέο δηαθφξσλ κεγεζψλ γηα ηελ απνθνκηδή ησλ
απνξξηκκάησλ. θηγθηήξεο πιαζηηθνί γηα ην δέζηκν ησλ ζάθσλ.
Γάληηα θαζαξηφηεηαο ειαζηηθά ρνλδξά δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ.
Γάληηα ειαζηηθά κηαο ρξήζεσο.
Λάζηηρα.
Μπαιαληέδεο.
θνπγγαξάθηα κε ζχξκα.
πάηνπιεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. ηζίριεο).
άξσζξα θαη θαξάζηα.
Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο «ΣΟ ΓΑΠΔΓΟ ΔΗΝΑΗ ΤΓΡΟ».
Σπρφλ ινηπά απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη έλαο
ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο. Ζ αζθάιεηα φισλ ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ θαη
ζπζθεπψλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα πιεξνί ηνπο εμήο φξνπο:
1)

Να αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ θαζαξηφηεηα.

2)

Όια ηα αλαγθαία ζθεχε, εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ, απαξαηηήησο, λα είλαη πξψηεο
πνηφηεηαο θαη ηα πιένλ θαηάιιεια.

3)

Σα αλαγθαία ζθεχε – εξγαιεία θαη πιηθά θαζαξηζκνχ λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο
(βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα) ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ.

4)

Να είλαη θαηά ην δπλαηφ αζφξπβα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ηφζν απφ
άπνςε ιεηηνπξγίαο, φζν θαη απφ άπνςε εκθάληζεο.

Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ Πίλαθα Γ5.1
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, αλαθέξνληαο ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
Πίλαθαο Γ5.1. Δμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο.
Πεξηγξαθή Δμνπιηζκνχ Καζαξηφηεηαο
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Γ5.2. ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
Τγξφ θαζαξηζκνχ γηα ζθνπγγάξηζκα φισλ ησλ δαπέδσλ.
Απνξξππαληηθφ θαηάιιειν γηα κάξκαξα ή θαη κσζατθά, πιαθάθηα θαη επηθάλεηεο.
Καζαξηζηηθφ ρψξσλ πγηεηλήο γηα θαζεκεξηλή ρξήζε ζηηο ηνπαιέηεο.
Απνιπκαληηθφ επηθαλεηψλ.
Τγξφ αθαηξεηηθφ αιάησλ γηα ηηο ηνπαιέηεο.
Απνξξππαληηθά θαζαξηζηηθά δχζθνισλ ξχπσλ.
Υισξίλε.
Γπαιηζηηθφ κεηαιιηθψλ θαη αλνμείδσησλ επηθαλεηψλ.
Τγξφ θαζαξηζηηθφ ηδακηψλ – θαζξεπηψλ.
Απηνγπάιηζηε παξθεηίλε, αληηνιηζζεηηθή γηα δάπεδα.

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο
φξνπο:
1) φια ηα πιηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη φηη
πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
2) ηα πιηθά θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. Σα
απνιπκαληηθά πξντφληα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ
(ΔΟΦ) θαη λα θέξνπλ ηνλ αξηζκφ αδείαο θπθινθνξίαο ηνπο.
3) φια ηα απνξξππαληηθά θαη ηα απνιπκαληηθά πξντφληα δελ επηηξέπεηαη λα αλαδχνπλ
δπζάξεζηεο νζκέο, λα είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη
λα πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ
ηνπ θηηξίνπ.
4) ηα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ ζπζθεπαζκέλα θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ αθξηβή δνζνκεηξεηή θαη
νδεγίεο ρξήζεο.
5) ε δηάιπζε ησλ παξαζθεπαδνκέλσλ δηαιπκάησλ (πξνο ρξήζε) ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ
πνπ ζα θάλνπλ νη θαζαξηζηέο λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο ηεο εηαηξείαο παξαζθεπήο ησλ
πξντφλησλ.
6) Ζ Δ..Γ.Τ. έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη κπνξεί λα δεηήζεη ηελ
αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ απνιπκαληηθψλ θαη πγξψλ θαζαξηζκνχ γεληθφηεξα, ζε πεξίπησζε
κε ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ήδε ρξεζηκνπνηνχκελα.
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Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ Πίλαθα Γ5.2
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ, αλαθέξνληαο ηα πιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη.

Πίλαθαο Γ5.2. Τιηθά θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο
Πνζφηεηα
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο

Πεξηγξαθή Τιηθψλ Καζαξηζκνχ θαη Απνιχκαλζεο

Γ5.3. ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Ο Αλάδνρνο θνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο
θαη απνιχκαλζεο, ζχκθσλα κε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα
μαλαθαζαξηζηεί θάπνηνο ρψξνο, εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθφ ή εθφζνλ ν ρψξνο ιεξσζεί μαλά.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζηελ πξσηλή βάξδηα ζα θαζαξίδεη αξρηθά ηελ είζνδν ηνπ
θηηξίνπ θαη ηηο ηνπαιέηεο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο/εθδειψζεσλ. Δπίζεο ζα παξέρεη ππεξεζίεο
νπνπδήπνηε θξίλνληαη αλαγθαίεο θαη ζα είλαη ππεχζπλν ψζηε λα κελ παξαηεξείηαη έιιεηςε ζε
ραξηί πγείαο, ρεηξνπεηζέηεο θαη θξεκνζάπνπλν ζε φιεο ηηο ηνπαιέηεο ηεο ρνιήο.
Υψξνη φπσο αίζνπζεο, εξγαζηήξηα θ.ι.π. ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη είηε πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
καζεκάησλ (θαηά θαλφλα πξηλ ηηο 09:00), είηε κεηά ηελ ιήμε απηψλ.
Σα θιηκαθνζηάζηα θαη νη αλειθπζηήξεο ζα ζθνπγγαξίδνληαη ζε ψξεο κε αηρκήο.
Σν ζπλεξγείν ζα πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο επηπιένλ εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο πνπ ην ίδην εληνπίδεη ή
πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Έθηαθηνη θαζαξηζκνί ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη ζηηο απαηηνχκελεο ψξεο θαη εκέξεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ην ζπλνιηθφ εηήζην πιήζνο θαζαξηζκψλ δε ζα απμάλεη. Οη έθηαθηνη θαζαξηζκνί
δχλαληαη

λα

ζπκπεξηιακβάλνπλ

ελδεηθηηθά

άιια

φρη

απνθιεηζηηθά

ηελ

ππνζηήξημε

πξαγκαηνπνίεζεο Γηεκεξίδσλ, εκηλαξίσλ, Παξνπζηάζεσλ, Δθδειψζεσλ, θαζψο θαη ηηο εηδηθέο
εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ ζπλεπάγνληαη νη παξαπάλσ πεξηζηάζεηο.
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εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ
ζηνλ βαζκφ πνπ απαηηείηαη, γηα λα είλαη φινη νη ρψξνη, εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί, δηαξθψο
θαζαξνί.
Σν ζπλεξγείν ζα ειέγρεη θαζεκεξηλά, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο, θαηά ηελ άθημε θαη θαηά ηελ
αλαρψξεζή ηνπ, φινπο ηνπο ρψξνπο. Δθφζνλ απαηηείηαη, νη ρψξνη ζα θαζαξίδνληαη έθηαθηα ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.

Γ5.3.1 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
1)

Πξνεγείηαη ν θαζαξηζκφο, έπεηαη ε απνιχκαλζε.

2)

ε θακία πεξίπησζε δελ αλακηγλχεηαη απνξξππαληηθφ κε απνιπκαληηθφ.

3)

Καζαξηφηεηα απφ ΦΖΛΑ πξνο ηα ΥΑΜΖΛΑ.

4)

εηξά Δξγαζηψλ: α) απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, β) ζθνχπηζκα/μεζθφληζκα επίπισλ, γ)
ζθνχπηζκα/ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ (ζχζηεκα δηπινχ θνπβά).

5)

Πιχζηκν εμνπιηζκνχ (θάδνη, θνπβάδεο) θαη ζηέγλσκα ζην ηέινο ηεο εκέξαο.

6)

Όια ηα πιηθά ζα παξέρνληαη ζε επαξθή πνζφηεηα απφ ηελ αξρή ηεο βάξδηαο.

7)

Όια ηα πιηθά (ζθνπγγαξίζηξεο, παλέηεο, παλάθηα) παξαιακβάλνληαη θαζαξά θαη ζε
πεξίπησζε θζνξάο αληηθαζίζηαληαη άκεζα.

8)

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηνπαιεηψλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη μερσξηζηφο εμνπιηζκφο θαη πιηθά
θαζαξηζκνχ.

9)

Σα θνπβαδάθηα θαζαξηζκνχ ζα θέξνπλ ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε γηα δηαθνξεηηθή ρξήζε
ην θαζέλα (π.ρ. κπιε: έπηπια, πξάζηλν: άιιεο επηθάλεηεο, θφθθηλν: ιεθάλε ηνπαιέηαο,
θίηξηλν: ληπηήξαο). Όκνηα θσδηθνπνίεζε ζηα παλάθηα θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ.

10)

Σα απνξξίκκαηα ζα ηνπνζεηνχληαη ζε πιαζηηθνχο δεκέλνπο ζάθνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη
ζηνπο εμσηεξηθνχο θάδνπο πεξηζπιινγήο εθηφο θηηξίνπ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία ηεο Δ..Γ.Τ. Όιεο νη ζαθνχιεο ησλ απνξξηκκάησλ ζα αιιάδνληαη θαη
ζα πεηηνχληαη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεχηεξε θνξά. Οκνίσο νη ζαθνχιεο απφ
ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο ζα κεηαθέξνληαη ζηνλ εηδηθφ θάδν αλαθχθισζεο εθηφο ηνπ
θηηξίνπ.

11)

Ο Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ κε ηα
θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο (γάληηα, ζηνιέο) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

12)

Απζηεξή ηήξεζε ηεο δνζνινγίαο ησλ θαζαξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Σήξεζε «θαηά γξάκκα» ησλ νδεγηψλ πξνθχιαμεο πνπ ζα αλαγξάθνληαη ζηηο
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Πνηέ δελ ζα γίλεηαη

δηάιπζε δπν ή πεξηζζνηέξσλ

ζθεπαζκάησλ καδί ζηνλ ίδην θάδν
13)

ε πεξίπησζε πνπ λέεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθχςνπλ γηα θαιχηεξν θαζαξηζκφ θαη
απνιχκαλζε, ν Αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
βειηησκέλεο κεζφδνπο θαη κέζα. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε νη
ππάιιεινί ηνπ λα γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ.

14)

Ο θαζεκεξηλφο πξνγξακκαηηζκφο κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο,
θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, γηα ιφγνπο φπσο είλαη – ελδεηθηηθά αιιά φρη
απνθιεηζηηθά – ε αιιαγή ρξήζεο ρψξνπ, ε πξνζζήθε λέσλ ρψξσλ θαη γεληθά ν
ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο κε ην πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

15)

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα δεηήζεη ηε κείσζε ηνπ έξγνπ
θαζαξηφηεηαο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ δελ ππάξρεη εληαηηθή ρξήζε ρψξσλ κε αληίζηνηρε
αχμεζε ηνπ έξγνπ ζε πεξηφδνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην
ζπλνιηθφ έξγν δελ απμάλεηαη.
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Γ

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΧΝ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΗ
ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΔΠΙ ΣΗ ΟΓΟΤ Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196 - ΑΘΗΝΑ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ ζαο θαηαζέηνπκε έρεη ζηνηρεηνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 68 ηνπ Ν.3863/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε µε ην άξζξν 22 ηνπ
λ.4144/2013 (Α΄88 ).
Γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ
ΤΓΔΗΑ (Δ..Γ.Τ.) ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ Λ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 196, ΑΘΖΝΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΓΑΠΑΝΖ 34.500€ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΦΠΑ)», πνπ έρεη πξνθεξπρζεί κε πξφρεηξν
κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …...... Πξνθήξπμε ηεο Δζληθήο ρνιήο
Γεκφζηαο

Τγείαο,

ν

Κνηλσληθφο

πλεηαηξηζκφο

Πεξηνξηζκέλεο

Δπζχλεο

(Κνη..Π.Δ.)

………………………………, πξνζθέξεη ζπλνιηθά ηελ ηηκή ησλ ……………………. Δπξψ,
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά) αλά κήλα, άλεπ ΦΠΑ θαη …………………………… Δπξψ
(νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά), αλά κήλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηζρχεη γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ αλσηέξσ ηηκή ζα ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηνπ
έξγνπ.
Πίλαθαο Γ1. Αλάιπζε ζπλνιηθνχ θφζηνπο αλά θαηεγνξία δαπάλεο
α/α

Πεξηγξαθή

Αλάιπζε θφζηνπο

1

Ύςνο πξνυπνινγηζκέλνπ πνζνχ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο
λφκηκεο απνδνρέο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ πεξίνδν
παξνρήο ππεξεζίαο

€

2

Ύςνο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε βάζε ηα πξνυπνινγηζζέληα πνζά
γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηελ πεξίνδν παξνρήο ππεξεζίαο

€

3

Κφζηνο αλαισζίκσλ πιηθψλ

€

4

Γηνηθεηηθφ θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ

€

5

Δξγνιαβηθφ θέξδνο (% θαη θφζηνο)

6

Νφκηκεο ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεηο

€

7

Λνηπέο Γαπάλεο – Γεληθά Έμνδα

€

πλνιηθφ θφζηνο άλεπ ΦΠΑ (αλά κήλα)
ΦΠΑ
πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ (αλά κήλα)

€
€
€

%
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Πίλαθαο Γ2. Αλάιπζε θφζηνπο ακνηβψλ
απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ

Χξάξην
Απαζρφιεζεο
εξγαδνκέλνπ

η.κ.
θαζαξηζκνχ
αλα
εξγαδφκελν

Ώξεο
απαζρφιεζεο
εξγαδνκέλνπ
ηελ εκέξα

Χξνκίζζην
εξγαδνκέλνπ
βάζεη ηεο
πιινγηθήο
χκβαζεο
Δξγαζίαο
(κηθηά)

Ηκέξεο
απαζρφιεζεο
εξγαδφκελνπ
αλα κήλα

Καζαξέο
απνδνρέο
εξγαδνκέλνπ
αλά κήλα

Δξγνδνηηθέο
εηζθνξέο
αλά κήλα

πλνιηθφ Κφζηνο
απαζρφιεζεο
αλά κήλα
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
επηδνκάησλ,
αζθαιηζηηθψλ θαη
εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ

ΤΝΟΛΟ

Ημερομηνία …/…/2016
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Δηδηθέο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
1. Οη αλσηέξσ πίλαθεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή Ννκνζεζία επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο
πξνζθνξάο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία.
Ζ ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη φπνπ
απαηηείηαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ/πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο
κεηά ην ηέινο ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ. Οη απνιαβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη αληίζηνηρεο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνθχπηνπλ εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε εξγαδφκελν ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ δίθαην θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.
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2. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο 2016-04-01
επηπξνζζέησο, ππνρξενχηαη

λα

επηζπλάςεη

ζηελ

πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρφλ
ππάγνληαη νη εξγαδφκελνη.
3.

Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο, ή πνπ ζέηεη φξν
αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.

4.

Ζ Δ..Γ.Τ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα
γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
νξηζκέλε πξνζθεξφκελε ηηκή νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη είλαη ηδηαίηεξα ρακειή θαηά ηελ
θξίζε ηεο Δ..Γ.Τ.), νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο
πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Ζ επζχλε
φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.

5.

Οπνηαδήπνηε

κεηαβνιή

ζηελ

ηζρχνπζα

λνκνζεζία

πνπ

δηέπεη

ηελ

παξνχζα

δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα
εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή
απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Δ..Γ.Τ..
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………..)
Ηκεξνκελία έθδνζεο

……………………………..

Πξνο: Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Τγείαο
Λ. Αιεμάλδξαο 196, ΣΚ 11521, Αζήλα

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ3.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ επξψ………………………………………………………………………..4
ππέξ ηνπ:
(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή
(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(δηεχζπλζε) .......................………………………………….. ή
(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ
α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ...................
γ)

(πιήξε

επσλπκία)

........................,

ΑΦΜ:

......................

(δηεχζπλζε)

..................

(ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο)
αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο,
εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο,

3

Οινγξάθωο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. ην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ.

4

Όπωο ππνζεκείωζε 3.
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γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ
.. / ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(τίτλος σύμβασης)”,
5

ζχκθσλα κε ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

6

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο

θνξέα).
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο
απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο8)
ή
κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα
ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ
έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε9.

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)

5

Εθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/ωλ ηκήκαηνο/ηωλ γηα ηα νπνία
ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε.
6

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 25 ηνπ πδ
118/2007.
8
Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ
ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό
ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
9
Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικών επιςτολών από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν
ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του
Υπουργοφ Οικονομικών, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ
ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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