
 ΑΔΑ: 6Ξ9Σ46ΨΖΣΠ-Ζ6Υ 

 
 

  

 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟ  MEIOΔOTIKO ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ  

ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΘ .Ε. ΘΣΕΙΑ 

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ   

 

Αρικμόσ Διακιρυξθσ:   620/59/30-04-2015 

Αρ.Αποφ : 2045/98/24-06-2014 
(ΑΔΑ : 7ΒΘΑ46ΨΗΠ-Ψ0Ω) 
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Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ  του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) " Προμικειεσ του Δθμόςιου Σομζα  ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων ". 

2. Σο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) "Κανονιςμόσ Προμθκειϊν του Δθμοςίου" 

3. Σο Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν 

και υπθρεςιϊν» 

4. Σθν υπ’ αρικμ 35130/739/9.8.2010 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν για τθν «Αφξθςθ των 

χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων που 

αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων».  

5. Σισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν 

του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

6. Σο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Σου άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό φςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115, Α’)  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013 

«Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ 

διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ» (ΦΕΚ 88, Α’) 

8. Σου Ν.3886/2010 «Δικαςτικι Προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – Εναρμόνιςθ τθσ 

Ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και 

τθν οδθγία 92/13/ΕΟΚ του υμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με 

τισ οδθγίεσ 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαικοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 

(L 335) (ΦΕΚ173, Α’) 

9. Σου Ν.4013/2011 «φςταςθ ενιαίασ ανεξάρτθτθσ αρχισ δθμόςιων ςυμβάςεων και κεντρικοφ 

θλεκτρονικοφ μθτρϊου δθμοςίων ςυμβάςεων – αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του 

Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ 204, Α’) 

10.Σου Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ. 

11.Σθσ ΚΤΑ Οικονομικϊν, Παιδείασ και Δια βίου Μάκθςθσ υπ. Αρ. πρ. 127175/Θ/4-11-11 (ΦΕΚ 2508/Β/4-

11-2011, Άρκρο 7 παρ. 3). 

12.Σου Ν. 4115 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013) «Οργάνωςθ και λειτουργία Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου 

Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ 

και άλλεσ διατάξεισ». 

13.Σισ διατάξεισ  του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) 

14. Σθν υπϋ αρικμ: 2045/98/24-06-2014(ΑΔΑ:7ΒΘΑ46ΨΗΠ-Ψ0Ω),απόφαςθ του Δ.. του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 
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Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προκθρφςςει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά, ςυνολικισ δαπάνθσ κατά ανϊτατο όριο 

#19.299,13#€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν επιλογι αναδόχου υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων τθσ .Ε. ΘΣΕΙΑ  για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ  20-05-2015, ΣΕΣΑΡΣΘ και  ϊρα: 11:00 π.μ., ςτα Γραφεία του 

Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ , ςτθν οδό Αχαρνϊν αρικμό 417, όροφο 2ο  γραφείο 204 , 

από τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ . 

 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κοινοπραξίεσ φυςικϊν ι / και 

νομικϊν προςϊπων των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των χωρϊν του ΕΟΧ, των κρατϊν-μελϊν 

τθσ υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων (G.P.A.) του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου κακϊσ επίςθσ και 

των οικονομικϊν φορζων που προζρχονται από χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ι 

ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα και 

δραςτθριοποιοφνται ςτισ προαναφερκείςεσ χϊρεσ. Επίςθσ ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων με 

κοινι προςφορά που πλθροφν τα παραπάνω χαρακτθριςτικά. 

 

Διάρκεια των προςφορϊν  

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό για 120 θμζρεσ από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, τθσ προκεςμίασ υπολογιηόμενθσ ςφμφωνα με το τα 

οριηόμενα ςτο Άρκρο 13 του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07). Προςφορζσ που αναφζρουν χρόνο 

ιςχφοσ μικρότερο των 120 θμερϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ 

ιςχφοσ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι απευκφνει ζγγραφο ερϊτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ, 

δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν αποδζχονται τθν παράταςθ 

για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν ςχετικά μζςα ςε οκτϊ 

(8) θμζρεσ.  

Ανακοίνωςθ επιλογισ Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 

δεςμεφει όμωσ τον προςφζροντα μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. ε περίπτωςθ άρνθςθσ του 

επιλεγζντοσ θ ανάκεςθ γίνεται ςτο δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ, ο οποίοσ ερωτάται κατά τον ίδιο 

τρόπο, και οφτω κακεξισ. 

 

 Προχπολογιςμόσ του ζργου    

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου κα ανζρχεται κατ‘ ανϊτατο όριο ςτο ποςό των ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 

ΔΙΑΚΟΙΩΝ ΕΝΕΝΘΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΣΡΙΩΝ ΛΕΠΣΩΝ #19.299,13#€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ  και κα καλυφκεί ςυνολικά  από τον προχπολογιςμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 

Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ και αηθμίωσ για αυτό να 

ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ, ι να 

αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και ιδίωσ:  
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α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα  

τθσ διαδικαςίασ,  

β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,  

γ) εάν υπάρξει μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ ζργο 

δ)Αν ο ςυναγωνιςμόσ κατά τθν κρίςθ του Δ.. / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  ιταν ανεπαρκισ ι αν υπάρχουν ςοβαρζσ 

ενδείξεισ ότι ζγινε ςυνεννόθςθ των ςυναγωνιηόμενων για τθν αποφυγι πραγματικοφ ςυναγωνιςμοφ. 

Σο Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλεσ τισ προςφορζσ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ 

του. Αν ο διαγωνιςμόσ ακυρωκεί ι δεν εγκρικεί για οποιοδιποτε λόγο το αποτζλεςμα του ι αν 

απορριφκοφν όλεσ οι προςφορζσ ι ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ και για 

οποιοδιποτε λόγο, κανζνασ από αυτοφσ ποφ ζλαβαν μζροσ ςε αυτόν δεν δικαιοφται οποιαςδιποτε 

αποηθμίωςθσ, δεδομζνου ότι όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό και τθν 

ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ παραιτοφνται, ρθτά και  

ανεπιφφλακτα από κάκε τυχόν δικαίωμά τουσ. 

Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν ευκφνεται ςε καμία περίπτωςθ ζναντι εκείνων των οποίων οι προςφορζσ δεν κα 

γίνουν δεκτζσ είτε για τυπικοφσ (αποκλειςμόσ από το διαγωνιςμό λόγω ζλλειψθσ θ ανεπάρκειασ τυπικϊν 

ςτοιχείων) είτε για ουςιαςτικοφσ λόγουσ. 

 

 

Κατάκεςθ Προςφορϊν 

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθ Κεντρικι Γραμματεία  του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ 

(Αχαρνϊν 417, Ακινα, 2οσ Όροφοσ, γραφείο 203) , το αργότερο μζχρι τισ 19-05-2015,  ΣΡΙΣΘ  και  ϊρα: 

14:30,  μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ζξω από τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία 

γράμματα τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψιφιου και τα εξισ: 

 

α) ΠΡΟΦΟΡΑ (με κεφαλαία) για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο «ΤΠΘΡΕΙΕ  ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ  

ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΘ .Ε.  ΘΣΕΙΑ  ΓΙΑ  ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΕΝΟ (1) ΕΣΟΤ »   

β) Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ , Αχαρνϊν 417 Σ.Κ 111.43, Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ: 20-

05-2015, ΣΕΣΑΡΣΘ και  ϊρα: 11:00 π.μ., 

γ) Σα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

δ) τθν ζνδειξθ  «ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΑΠΟ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΙΑ» 

 

Οι Προςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιανδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτζσ περιζρχονται ςτθν παραπάνω υπθρεςία μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, 

με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου.  

Προςφορά που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε ταχυδρομικθκε 

ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςε ζγκαιρα ςτθν Τπθρεςία, δεν κα λαμβάνεται υπόψθ και κα επιςτρζφεται ςτον 

ενδιαφερόμενο. Οι προςφορζσ πρζπει να υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

φνταξθ  Προςφορϊν 

Οι προςφορζσ κατατίκενται επί  ποινι αποκλειςμοφ μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, πρωτότυπο 

και ζνα αντίγραφο, κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ τυχόν τεχνικοφσ 

όρουσ που μποροφν να αναφζρονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. ε ζνα από τα δφο αντίγραφα κα υπάρχει θ 
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ζνδειξθ «ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» που κα είναι επικρατζςτερο του άλλου αντιτφπου ςε περίπτωςθ διαφοράσ 

μεταξφ τουσ. τον ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ πρζπει να εμπεριζχονται  τρεισ ςφραγιςμζνοι 

υποφάκελοι με τισ ενδείξεισ: 

α) Δικαιολογθτικά ( ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ»)               

β) Θ Σεχνικι Προςφορά ( ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ « ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ») 

ςτθν οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Α, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςθσ.                        

 γ) Θ Οικονομικι Προςφορά (ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ» ), θ οποία κα περιλαμβάνει όςα ορίηονται ςτθν παρ. 10. 

 

Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ    

Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ  πραγματοποιείται ςτα παρακάτω επιμζρουσ ςτάδια και ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτθν παροφςα:  

1. Παραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 

2. Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 

3. Άνοιγμα , Ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 

4. Άνοιγμα, Ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Προςφοράσ 

5. Επιλογι Αναδόχου  

τα επιμζρουσ ςτάδια παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα ζχουν δικαίωμα να 

παρευρίςκονται τα φυςικά πρόςωπα ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων, ςυνεταιριςμϊν, 

ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων, προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει θ εν λόγω ιδιότθτα τουσ, κακϊσ και οι αντιπρόςωποι των 

φυςικϊν προςϊπων ι των νομικϊν προςϊπων ι των ςυνεταιριςμϊν, ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν 

οικονομικϊν φορζων, προςκομίηοντασ ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ και τα απαιτοφμενα από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει θ ιδιότθτα των ωσ ανωτζρω προςϊπων των 

οποίων αποτελοφν αντιπρόςωποι.                                                                                                            

 

Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν με τθν προςφορά επί ποινι 

αποκλειςμοφ τα κάτωκι δικαιολογθτικά, με τθ ςειρά που παρατίκενται, τα οποία κα αποτελοφν το 

περιεχόμενο του υποφακζλου με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ». Σα ςτοιχεία του υποφακζλου 

χρθςιμοποιοφνται για τον αποκλειςμό Προςφορϊν που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ Προκιρυξθσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει  

Α. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (ςτθν οποία κα αναφζρονται το φυςικό πρόςωπο ι θ εταιρεία 

που απαρτίηει το διαγωνιηόμενο και που υποβάλλει τθν προςφορά), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

Παράρτθμα Α τθσ παροφςασ. τθν Αίτθςθ, θ οποία κα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του 

διαγωνιηόμενου, κα δθλϊνονται επίςθσ ο Τπεφκυνοσ του Ζργου και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 

διαγωνιηομζνου, με τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ: Ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, 

τθλεομοιότυπο και θλεκτρονικό ταχυδρομείο . Αναλυτικότερα, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ κα υπογράφεται: 

α) για φυςικά πρόςωπα, είτε από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο, είτε, εάν αυτό ςυμμετζχει ςτο 

διαγωνιςμό μζςω αντιπροςϊπου, από τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο αυτοφ. ε περίπτωςθ δε 
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υπογραφισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ από εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του διαγωνιηόμενου, 

απαιτείται και θ υποβολι ειδικισ εξουςιοδότθςθσ.  

β) για νομικά πρόςωπα, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει τθν 

προςφορά. Για τθ νομιμοποίθςι του, απαιτείται θ υποβολι με τθν προςφορά: α) του καταςτατικοφ του 

νομικοφ προςϊπου, οι τροποποιιςεισ αυτοφ και θ τυχόν τελευταία κωδικοποίθςι του, βεβαίωςθ τθσ 

αρμόδιασ αρχισ αναφορικά με το ότι δεν ζχει τροποποιθκεί περαιτζρω το εν λόγω καταςτατικό και 

βεβαίωςθ μθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου και β) τθσ ςχετικισ απόφαςθσ/ πρακτικοφ του αρμοδίου, 

κατά το καταςτατικό, οργάνου του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία αποφαςίηεται θ ςυμμετοχι του 

νομικοφ προςϊπου ςτον διαγωνιςμό και εξουςιοδοτείται ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του να προβεί προσ 

τοφτο ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

γ) για Κοινοπραξίεσ, από τον κοινό εκπρόςωπο τθσ Κοινοπραξίασ, ςφμφωνα με το κοινοπρακτικό 

καταςτατικό. Για τθν νομιμοποίθςθ του ωσ άνω κοινοφ εκπροςϊπου απαιτείται θ υποβολι με τθν 

προςφορά του κοινοπρακτικοφ καταςτατικοφ. Εάν θ Κοινοπραξία δεν ζχει ακόμα ςυςτακεί, ςτθν 

περίπτωςθ αυτι, για τθν νομιμοποίθςθ του ωσ άνω εκπροςϊπου απαιτείται θ υποβολι με τθν 

προςφορά των ςχετικϊν εξουςιοδοτιςεων των μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ, οι οποίεσ κα φζρουν κεϊρθςθ 

του γνθςίου τθσ υπογραφισ από διοικθτικι αρχι. Για τθν υπογραφι των εν λόγω εξουςιοδοτιςεων 

εφαρμόηονται, αναλόγωσ, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντοσ άρκρου, με τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςε αυτζσ. 

δ) ςε περίπτωςθ φμπραξθσ ι Ζνωςθσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ 

υπογράφεται από κάκε μζλοσ τθσ φμπραξθσ ι Ζνωςθσ, εφαρμοηόμενεσ, αναλόγωσ, οι παράγραφοι Α 

και Β του παρόντοσ άρκρου, με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςε αυτζσ, ι από 

κοινό εκπρόςωπο, εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία ςυνυποβάλλεται με τθν 

προςφορά. Σα αναφερόμενα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, υποβάλλονται για κάκε 

προμθκευτι/ςυμμετζχοντα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.  

 

Β. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 ςτθν οποία: 

Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν και να δθλϊνεται ότι μζχρι τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ: 

1. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 

1 του άρκρου 43 του ΠΔ 60/2007, ιτοι εάν ζχει καταδικαςκεί ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν 

προςϊπων, ο ποινικά υπεφκυνοσ με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του ΠΔ 60/2007, ιτοι: 

 για το αδίκθμα τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2, 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου, 

 για το αδίκθμα τθσ δωροδοκίασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του υμβουλίου τθσ 

26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

υμβουλίου, 

 για το αδίκθμα τθσ απάτθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

 για το αδίκθμα τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
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χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 και για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 

πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου πρζπει να δθλϊνεται ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ανωτζρω αδικιματα οι διαχειριςτζσ τουσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και των προςωπικϊν εταιριϊν (ομόρρυκμθσ και ετερόρρυκμθσ 

εταιρίασ) ι ο πρόεδρόσ τουσ, κακϊσ και ο διευκφνων ςφμβουλοσ τουσ, ςτισ περιπτϊςεισ των 

ανϊνυμων εταιριϊν. 

 

2. ε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία 

ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ 

ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

3. Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

4. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 

5. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςυγκεκριμζνο οικείο Επιμελθτιριο. Κατά τθ διλωςθ αυτι κα πρζπει να 

αναφζρεται θ ακριβισ επωνυμία του ςυγκεκριμζνου οικείου Επιμελθτθρίου ςτο οποίο είναι 

εγγεγραμμζνοι. 

6. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβε 

γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ,  

7. Ότι θ  υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο των προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν,  

8. Ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι,  

9. Ότι διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι που κρίνεται αναγκαία για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου,  

10. Ότι δεν ζχει αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και διαγωνιςμοφσ του 

Δθμοςίου ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ ι δεν ζχει κθρυχκεί 

ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

11. Ότι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ αναβολισ ι ακφρωςθσ του ζργου 

για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ,  

12. Ότι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι του διαγωγι βάςει απόφαςθσ 

που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου,   

13. Ότι δεν ζχει διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα, 

14. Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι και 

15. Αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ΠΔ 118/2007. 

 

Γ. Σα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι διαγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό, μζςω 

αντιπροςϊπου τουσ. 
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Δ. Εγγυθτικι Επιςτολι  υ μ μ ε τ ο χ ι σ  ςτο διαγωνιςμό, θ οποία εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ 

για ποςό φψουσ ίςο με ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του διαγωνιςμοφ 

ΜΘ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. (23%), ιτοι ςτο ποςό των τριακοςίων ογδόντα 

ζξθ (#386,00# ευρϊ), θ οποία κα ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα μινα από τθν λιξθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 

που ηθτείται από τθν παροφςα προκιρυξθ ι από τυχόν παρατάςεισ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ςε 

περίπτωςθ που αυτζσ ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ του 

διαγωνιςμοφ. το Παράρτθμα Β τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ, παρατίκεται υπόδειγμα εγγυθτικισ 

επιςτολισ ςυμμετοχισ. Για τισ ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλεται κοινι 

εγγυθτικι επιςτολι. 

Ε. Αντίγραφο τθσ ζναρξθσ εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ,  και λοιπζσ μεταβολζσ αυτισ,  με θμερομθνία 

πρϊτθσ ζναρξθσ εργαςιϊν  τουλάχιςτον προ τριϊν (3) ετϊν .  

Σ. Πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα µε 

το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001, ςτο κεματικό πεδίο υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ 

ςιμερα.  

Θ. Πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθν υγιεινι και αςφάλεια ςφμφωνα με το 

διεκνζσ πρότυπο OHSAS 18001, ςτο κεματικό πεδίο υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ 

ςιμερα. 

Θ. Πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ISO 

14001, ςτο κεματικό πεδίο υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ ςιμερα. 

Ι.α.  Βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ από τουλάχιςτον 2 ζργα παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ. 

Ι.β. Βεβαίωςθ Κφκλου Εργαςιϊν τθσ εταιρείασ κατϋ ελάχιςτο #40.000,00#€ για κάκε ζτοσ τθσ τελευταίασ 

διετίασ (χριςθ 2012 - 2013) με απαραίτθτθ τθν προςκόμιςθ των αντίςτοιχων ιςολογιςμϊν ι των 

εντφπων Ε3 από το taxisnet. 

Ι.γ. Βεβαίωςθ Απαςχολοφμενου Προςωπικοφ τουλάχιςτον πζντε (5) εργαηομζνων κατά τθν χριςθ του 

2013 ι 2014, επι αποδείξει  με τθν προςκόμιςθ οριςτικισ διλωςθσ Ε7 ι αντιγράφου του Αρχικοφ 

Ετιςιου Πίνακα από το .Ε.Π.Ε.. 

Ι.δ. Ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ 

τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ 

υψθλισ» ςοβαρότθτασ». 

 Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν επιφζρει τον αποκλειςμό 

τθσ εταιρίασ από το διαγωνιςμό και τθν επιβολι των κυρϊςεων του άρκρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 

118/2007. Όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα είναι πρωτότυπα ι ευανάγνωςτα  αντίγραφα εκ των 

πρωτοτφπων εάν εκδίδονται από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεν απαιτείται να είναι 

επικυρωμζνεσ από κάποια αρμόδια αρχι ι δικθγόρο .  

τα λοιπά φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων απαιτείται επικφρωςθ από αρμόδια αρχι ι 

δικθγόρο. Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, ςτισ περιπτϊςεισ 

Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. κα υπογράφονται από τουσ διαχειριςτζσ, και ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. από τον πρόεδρο 

του Δ.. και τον Διευκφνοντα φμβουλο  

  

Σεχνικι Προςφορά  
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Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ αποτελοφν το περιεχόμενο του ςφραγιςμζνου υποφακζλου  με τθν 

ζνδειξθ « ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ». Σα ςτοιχεία τθσ χρθςιμοποιοφνται για τον αποκλειςμό Προςφορϊν που 

δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ Προκιρυξθσ (Παράρτθμα Α), για τθν αξιολόγθςθ των Προςφορϊν 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 13 κακϊσ και για τθ δζςμευςθ του υποψθφίου για τισ 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.  

 

Ο Τποφάκελοσ ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ, κα πρζπει να περιζχει: 

α. Μία (1) αναλυτικι περιγραφι των μεκόδων υλοποίθςθσ και ελζγχου των εργαςιϊν του 

ςυγκεκριμζνου ζργου. 

Β.  Δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ τεχνικισ ικανότθτασ:  

Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθ τεχνικι υποδομι, το απαςχολοφμενο 

προςωπικό κατά ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα παραγωγισ του ηθτοφμενου ζργου.  

Επίςθσ περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ ελζγχου των παρεχόμενων από αυτοφσ υπθρεςιϊν, του τεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ και των υπευκφνων για τον ζλεγχο αυτό. Όςον αφορά ςτο προςωπικό που απαςχολεί, κα 

πρζπει να προςκομίςει ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν αρικμθτικι του επάρκεια. 

Γ. Κάκε επιπλζον ςτοιχείο που οι ςυμμετζχοντεσ κρίνουν ότι, αποδεικνφει  τθν πλθρότθτα των ςτοιχείων 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν-ποιότθτα απόδοςθσ και Σεχνικισ υποςτιριξθσ και κάλυψθσ. 

 

Παρατιρθςθ  

Οποιαδιποτε προςφορά προαιρετικϊν προϊόντων ι / και υπθρεςιϊν, τα οποία δεν απαιτοφνται 

για τθν ικανοποίθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςασ, κα διαχωρίηεται με ςαφινεια και 

κακαρότθτα τόςο ςτθν Σεχνικι όςο και ςτθν Οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, και κα διευκρινίηεται 

ότι πρόκειται περί προςφοράσ προαιρετικϊν προϊόντων ι / και υπθρεςιϊν, κα χαρακτθρίηεται δε με τον 

όρο «ΤΠΕΡΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

Γενικζσ επιςθμάνςεισ: 

Σονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Σεχνικζσ Προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ ι 

ζμμεςθ αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Προςφορϊν. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, 

θ προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ διενζργειασ 

του διαγωνιςμοφ. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπεριλάβει ςτθν Σεχνικι του 

Προςφορά, Σεχνικά Φυλλάδια και Παραρτιματα κτλ. Με ςτοιχεία που ο ίδιοσ επικυμεί και κρίνει 

απαραίτθτα για τθν Προςφορά του. Προςφορζσ οι οποίεσ δεν τθροφν όλεσ τισ υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ 

αποκλείονται.  

 

Οικονομικι Προςφορά  

Σα Οικονομικά τοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απόρριψθσ ςτο ςφραγιςμζνο 

υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ».  Ο φάκελοσ κα περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ 

ςυμπλθρωμζνο, όπωσ παρατίκεται, χωρίσ αλλαγζσ τον παρακάτω πίνακα ανάλυςθσ κόςτουσ :  

  Αρικμόσ  των  εργαηομζνων:  

 Θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ 

 

 

 

 

Σετραγωνικά Μζτρα ανά εργαηόμενο   

υλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 

οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 
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(ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ αντίγραφό τθσ ςτο 

τζλοσ): 

ΕΠΙΜΕΡΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΘ ΔΑΠΑΝΘ 

 ΑΡΙΘΜΘΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

1.1    Υψοσ του Ετιςιου υνολικά 

προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά 

τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ μεικτζσ 

αποδοχζσ των εργαηομζνων: 

  

1.2     Υψοσ των Ετιςιων Αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν Εργοδότθ βάςθ των  

προχπολογιςκζντων Αποδοχϊν: 

  

 

ΕΣΘΙΟ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟ ΚΟΣΟ: 

(1.1 +  1.2) 

  

1.3    Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν : 

 

 

 

 

1.4 Κόςτοσ Αναλϊςιμων υλικϊν : 

 

             

 

 

1.5   Εργολαβικό κζρδοσ:  
 
 

 

1.6 Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων 

κρατιςεισ: 

  

 

ΜΘΝΙΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΘ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 

  

ΜΘΝΙΑΙΑ ΤΝΟΛΙΚΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ  ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΦΠΑ 

  

ΕΣΘΙΑ ΤΝΟΛΙΚΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΘ 

ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 

  

 

ΕΣΘΙΑ ΤΝΟΛΙΚΘ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 

ΦΠΑ 

  

Οι τιμζσ κα είναι ςε ευρϊ.  

 

ε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που ζχει αναγραφεί 

ολογράφωσ. ε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Π.Α, αυτόσ διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. 

Οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ ι ςυνολικι τιμι 

απορρίπτονται. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει 

ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραφθμζνθ 

από τον προςφζροντα, θ δε αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και Αποςφράγιςθσ των Προςφορϊν πρζπει 

κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ, να τθν μονογράψει και να τθν ςφραγίςει. Θ 

προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς' αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν 

κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ των Προςφορϊν. 
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ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ: 

1. Σο εργατικό κόςτοσ  κα αναλφεται ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ του και δεν πρζπει  να 

υπολείπεται του ελάχιςτου προβλεπόμενου νόμιμου κόςτουσ, βάςθ τθσ ιςχφουςασ Εκνικισ Γενικισ 

υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ και Εργατικισ Νομοκεςίασ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ.    Προςφορά που δεν ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με το προαναφερόμενο τθσ παροφςθσ 

παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψθ και δεν αξιολογείται. 

 

2.  φμφωνα με το Άρκρο 68 του N. 3863 (ΦΕΚ 115 Αϋ) «υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ 

υπθρεςιϊν»: 

i. α.  Όταν το Δθμόςιο, τα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανιςμοί Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Σ.Α.), οι φορείσ και οι οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ 

προςδιορίηεται από τισ οικείεσ διατάξεισ, ανακζτουν ι προκθρφςςουν διαγωνιςμό για παροχι 

υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ, οφείλουν να ηθτοφν από τισ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριςμοφ ι φφλαξθσ (εργολάβοι) να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα 

εξισ: 

α) Σον αρικμό των εργαηομζνων. 

β) Σισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Σθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Σο φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν 

των εργαηομζνων. 

ε) Σο φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

*…+ 

Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ (εργολάβοι) πρζπει, με ποινι 

αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. 

 

τθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και 

τρίτων κρατιςεων. 

 

 

Επιπροςκζτωσ, οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. τθν περίπτωςθ, όπου το κακεςτϊσ των 

ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ ζχει μεταβλθκεί, κα πρζπει να επιςυναφκοφν τα ιςοδφναμα ζγγραφα. 
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 Θ Ανακζτουςα Αρχι, ωσ εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν 

κακαριότθτασ ορίηει τουλάχιςτον το 2% (δφο τοισ εκατό), και ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ –επί ποινι 

απορρίψεωσ- δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. 

Σο ποςοςτό αυτό υπολογίηεται επί του ακροίςματοσ του: 

- Υψουσ του Ετιςιου υνολικά προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ μεικτζσ 

αποδοχζσ των εργαηομζνων (1.1) 

- Υψουσ των Ετιςιων Αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν Εργοδότθ βάςθ των  προχπολογιςκζντων Αποδοχϊν(1.2) 

 

  Σο κόςτοσ των Αναλωςίμων Τλικϊν, δε δφναται να υπολείπεται κάτω του 2% (δφο τοισ εκατό) 

του προχπολογιςμοφ του ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ –επί ποινι 

απορρίψεωσ- δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. 

 

 

ii. ε περιπτϊςεισ προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προςφζρονται δωρεάν, κα αναφζρονται ρθτά  και 

αναλυτικά ςτθν οικονομικι προςφορά με τθν ζνδειξθ  “ΔΩΡΕΑΝ”.  

iii. ε περίπτωςθ που θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κρίνει ότι θ οικονομικι προςφορά ενόσ 

διαγωνιηόμενου είναι υπερβολικά χαμθλι, τθσ δίδεται το δικαίωμα να ηθτιςει εγγράφωσ 

διευκρινιςεισ που να τεκμθριϊνουνε τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, το 

φψοσ του ςυνολικοφ ποςοφ και να κρίνει αν αυτζσ είναι επαρκείσ για τθν αιτιολόγθςθ τθσ 

προςφοράσ.   

iv. το κόςτοσ υπολογιςμοφ να λθφκεί υπόψθ τα νζα ποςοςτά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, τυχϊν 

ζκτακτεσ λοιπζσ ειςφορζσ,  κακϊσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ Τπζρ Σρίτων. 

v.  Ο «ΑΝΑΔΟΧΟ»  είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίηει κάκε μινα: α) τισ μθνιαίεσ Μιςκοδοτικζσ 

καταςτάςεισ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, β) τισ καταςτάςεισ αςφαλίςεωσ του ΙΚΑ, γ) το 

Πίνακα προςωπικοφ του .ΕΠ.Ε., δ) τθν αντίςτοιχθ κάκε μινα Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ με 

τθν απόδειξθ κατάκεςισ τθσ και ε) τθν αντίςτοιχθ πλθρωμι ειςφορϊν και εξοφλθτικζσ 

μιςκοδοςίασ προσ τουσ υπαλλιλουσ/εργάτεσ (άρκρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980, Αϋ 250 και 5 

του ν. 3227/2004, Αϋ 31). Κατά τθ πρϊτθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ο Ανάδοχοσ κα 

προςκομίςει και τισ αντίςτοιχεσ  Ατομικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ (Π.Δ. 156/94) των εργαηομζνων.   

vi. Θ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν κα γίνεται ςτο Λογιςτιριο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

προκειμζνου να γίνει θ εξόφλθςθ του Σιμολογίου και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του 

πρακτικοφ καλισ εκτζλεςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. ε περίπτωςθ αλλαγισ του ωραρίου 

κα προςκομίηεται ο ςυμπλθρωματικόσ/τροποποιθτικόσ πίνακασ ωραρίου εργαςίασ (παράγραφοσ 

1 του άρκρου 80 του Ν.4144/2013).  

vii. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ πρόλθψθ για αποτροπι  παραβάςεων  τθσ αςφαλιςτικισ και εργατικισ 

νομοκεςίασ. Ειδικά, αν παραβιάηεται θ εργατικι νομοκεςία για καταβολι δεδουλευμζνων 

αποδοχϊν,  επιδομάτων εορτϊν και αδείασ, αναδρομικϊν αποδοχϊν,  προςαυξιςεων για 

εργαςία κατά Κυριακζσ και αργίεσ, μιςκϊν-θμερομιςκίων βάςει τθσ Ε.Γ...Ε. ι Τπουργικισ 

Απόφαςθσ ι βάςει ατομικισ ςυμφωνίασ, αμοιβισ εργαςίασ που παρζχεται κατά τθν ζκτθ θμζρα 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/508
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τθσ εβδομάδασ με προςαφξθςθ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ κατά παράβαςθ πενκθμζρου, 

του επιδόματοσ γάμου ςε χιρουσ, διαηευγμζνουσ και άγαμουσ γονείσ. 

viii.  Αν ςτον  «ΑΝΑΔΟΧΟ»  διαπιςτωκεί αδιλωτθ εργαςία κατά παράβαςθ τθσ αςφαλιςτικισ 

νομοκεςίασ ωσ προσ τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ των εργαηομζνων,  επιβάλλεται, πζραν των 

λοιπϊν διοικθτικϊν κυρϊςεων, διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

του ςυγκεκριμζνου ζργου για το υπόλοιπο  χρονικό διάςτθμα που απομζνει μζχρι τθ λιξθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ.  

ix.  Θ μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων από τθν επιχείρθςθ επιςφρει τισ κυρϊςεισ 

όπωσ αυτζσ  επιβάλλονται από το Δ.. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 Οι παραπάνω όροι αποςκοποφν ςτθν αναλυτικι περιγραφι του κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν 

,οφτωσ ϊςτε  να κακίςταται ελζγξιμο το φψοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο 

τθσ ςφμβαςθσ.  

 

 

Διαδικαςία  Αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά  και 

ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ.  

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

α)  Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 

Κατά το  πρϊτο ςτάδιο αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ  και μονογράφονται από τα μζλθ τθσ 

επιτροπισ οι υποφάκελοι. 

τθ ςυνζχεια αποςφραγίηεται ο υποφάκελοσ με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, μονογράφεται από τθν 

επιτροπι, παρουςία των διαγωνιηομζνων. Αφοφ διαπιςτωκεί θ πλθρότθτα των φακζλων, εν ςυνεχεία  

αποςφραγίηεται ο φάκελοσ με τθν τεχνικι προςφορά, μονογράφονται  από τθν επιτροπι όλα τα τεχνικά 

ςτοιχεία του φακζλου ανά φφλλο, παρουςία των διαγωνιηομζνων. 

τθ ςυνζχεια ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ αφοφ διαπιςτωκεί θ πλθρότθτα των φακζλων τεχνικισ προςφοράσ 

των ςυμμετεχόντων, ςυντάςςεται πρακτικό με τισ εταιρίεσ που προκρίνονται ςτθν επόμενθ φάςθ και τισ 

αντίςτοιχεσ βακμολογίεσ τουσ ανά κριτιριο αξιολόγθςθσ. 

Μετά τθν διαδικαςία ελζγχου των υποφακζλων αυτϊν, ο ςυντονιςτισ τθσ Επιτροπισ του  Διαγωνιςμοφ 

ανακοινϊνει τθν απόφαςθ τθσ επιτροπισ και ςυντάςςεται πρακτικό.  

Ο υποφάκελοσ με τθν Οικονομικι προςφορά δεν  αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται  από τθν 

επιτροπι παρουςία των διαγωνιηομζνων και φυλάςςεται  μζχρι να ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ. 

β) Κατά το δεφτερο ςτάδιο θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ  βεβαιϊνει το 

απαραβίαςτο του υποφακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν, αποςφραγίηει και μονογράφει τα 

υπάρχοντα ς’ αυτό ζγγραφα. Μετά τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν ακολουκεί  

ανακοίνωςθ  τιμϊν και ςυντάςςεται το ςχετικό πρακτικό τθσ επιτροπισ με το οποίο προτείνεται θ πλζον 

ςυμφζρουςα  προςφορά. 

γ)Κατά το τρίτο  ςτάδιο θ  επιτροπι διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ προβαίνει 

  ςτο άνοιγμα του φακζλων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του υποψιφιου αναδόχου.  

Κατά  τθν θμερομθνία διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ  οι  παρευριςκόμενοι  λαμβάνουν γνϊςθ 

µόνο των ςυµµετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. Όςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ επικυμοφν, μποροφν 

να πλθροφορθκοφν  το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από 
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τθν αρμόδια  Επιτροπι. Θ εξζταςθ των προςφορϊν κα γίνει  χωρίσ τθν απομάκρυνςι  τουσ από το χϊρο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ φωτοαντιγραφι.  Κατά τθν εξζταςθ των φακζλων, θ 

Επιτροπι μπορεί, δια του υντονιςτι αυτισ, να καλζςει οποιονδιποτε από τουσ διαγωνιηομζνουσ να 

δϊςει διευκρινίςεισ επί των ςτοιχείων που ζχει ιδθ υποβάλει, με τον τρόπο που κα του υποδειχκεί.        

Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, αφοφ μελετιςει χωριςτά τθ κάκε προςφορά κα ςυντάξει πίνακα με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ που οι προςφορζσ τουσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ.  

 

Ενςτάςεισ 

Κατά τθσ προκιρυξθσ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ, τθσ ςυμμετοχισ υποψθφίου ςε αυτόν και τθσ 
διενζργειάσ του, ζωσ και τθν κατακυρωτικι απόφαςθ, επιτρζπεται ζνςταςθ για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ. Με τθν ζνςταςθ που αςκείται κατά τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ επιτρζπεται και θ προβολι 
λόγων που αφοροφν τθν πλθρότθτα και νομιμότθτα των δικαιολογθτικϊν τα οποία προςκομίηει ο 
προςφζρων προσ τον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Θ υποβολι ζνςταςθσ από κάκε 
ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκ. 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ανωτζρω άρκρου, προςκομίηεται 
παράβολο κατάκεςθσ υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το 0,10 επί τοισ εκατό (0,10%) επί του  
προχπολογιςμοφ του ζργου, το φψοσ του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000 €) και 
μεγαλφτερο των πζντε χιλιάδων (5.000 €) ευρϊ. Οι ενδεχόμενεσ ενςτάςεισ που κα αςκθκοφν βάςει του 
άρκ. 15 του Π.Δ. 118/2007 κα εξεταςτοφν από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ ενςτάςεων ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκ. 38 του ΠΔ. 118/2007. 
 

 

Κατακφρωςθ 

Θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ παραδίδει το ςφνολο των προςφορϊν που ανοίχκθκαν, μαηί με τα 

οικεία πρακτικά τθσ ςτο  αρμόδιο  Σμιμα Προμθκειϊν του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θ οποία ςυντάςςει τθ ςχετικι 

πρόταςθ για τθ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ προσ τον Διευκφνοντα φμβουλο του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  για ειςαγωγι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο 

Για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ αποφαςίηει το Δ.. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 Θ κατακφρωςθ γίνεται με κριτιριο τθν χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά εκ των ςυμμετεχόντων των 

οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ με βάςθ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και εφόςον  πλθροί 

και τα λοιπά κριτιρια επιλογισ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ. 

Για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα ενθμερωκεί ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ εγγράφωσ από το 

αρμόδιο  Σμιμα Προμθκειϊν του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ο οποίοσ και κα κλθκεί εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) 

θμερϊν να κατακζςει μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα απαιτοφμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ και τθν 

παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικά. 

Θ ενθμζρωςθ γίνεται εγγράφωσ από το Σμιμα προμθκειϊν & Διοικθτικισ Μζριμνασ ςτα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ που αναγράφονται ςτο φάκελο προςφοράσ. Θ ενθμζρωςθ δφναται να γίνει είτε με 

ταχυδρομικι επιςτολι είτε με τθλεομοιοτυπία είτε με θλεκτρονικι επιςτολι.  

 

 

Δικαιολογθτικά  Κατακφρωςθσ:  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
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ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά: 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ 

δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, 

δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, 

για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

(2) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, πριν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε 

πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

(3) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο προκφπτει  ότι κατά 

τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

τουσ. ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων 

(2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν 

οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

(4) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς’ 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι  

εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

ε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων ι εταιρειϊν που υπζβαλαν 

κοινι προςφορά κακζνασ από τουσ προςφζροντεσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εξ ολοκλιρου ζναντι ςτο 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

Θ ακριβισ θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν του υποψιφιου 

αναδόχου κα γνωςτοποιθκεί εγκαίρωσ και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ προκειμζνου να παρευρεκοφν, 

αν το επικυμοφν. 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ςυνιςτά λόγο 

αποκλειςμοφ του υποψιφιου ανάδοχου από τον διαγωνιςμό. 

 

Απόρριψθ Προςφορϊν:  

το διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Προκιρυξθσ . 

Επιπρόςκετα , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και αιρζςεισ, 

 ζχει ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ , διορκϊςεισ που κακιςτοφν αςαφι τθν προςφορά κατά τθν 

κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του ζργου, 

 αφορά ςε μζροσ μόνον του ζργου, και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί , ςφμφωνα με το προβλεπόμενα ςτα ςχετικά κεφάλαια τθσ 

παροφςασ,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά . 
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 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι. 

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου, 

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ 

αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ  προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 

 δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί 

αναφζρονται. 

 Αντίκειται ςτθν εργατικι νομοκεςία. 

 

Κατάρτιςθ ςφμβαςθσ: 

Ο προςφζρων, ςτον οποίο κατακυρϊνεται το Ζργο, είναι υποχρεωμζνοσ, δια του νόμιμου εκπροςϊπου, 

να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, 

για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ για το Ζργο. Τπόδειγμα του ςχεδίου τθσ φμβαςθσ επιςυνάπτεται ςτο 

Παράρτθμα Ε.  

 

Εγγυιςεισ του αναδόχου:  

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα 

κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το δικαίωμα αυτό. Σα 

αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςθ.  

 

Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ:  

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ το 

φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5 % τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

του Φ.Π.Α. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) 

μινεσ από το ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ του ζργου. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά 

τθν πιςτοποίθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οριςτικισ περαίωςθσ του ςυνόλου του 

ζργου. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ  

Δ.  

 

Κυρϊςεισ του Αναδόχου 

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, τότε το Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ζχει το 
δικαίωμα ςωρευτικά ι διαηευκτικά: 
-να προβεί ςτθν κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ του, 
-να διακόψει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ χωρίσ καμία υποχρζωςθ ζναντι του αναδόχου και 
-να αςκιςει οποιοδιποτε νόμιμο μζτρο κρίνει κατά του αναδόχου. 

Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ μπορεί να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτου αναδόχουσ ςε περίπτωςθ που αυτοί δεν τθροφν τισ 
ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ςυμμορφϊνονται προσ αυτζσ φςτερα από ςχετικζσ ζγγραφεσ 
υποδείξεισ τθσ  .Ε.  ΘΣΕΙΑ.   

Οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται από το Δ.. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ και είναι: 

Α. Επιβολι ποινικισ ριτρασ φψουσ μζχρι το ιμιςυ του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ 
με αντίςτοιχθ μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 
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Β. Επιβολι ποινικισ ριτρασ ποςοφ ίςου με το ποςό τθσ εγγυθτικισ με αντίςτοιχθ ολικι κατάπτωςθ τθσ 
εγγυθτικισ επιςτολισ. 

Γ. Κιρυξθ ζκπτωτου του αναδόχου 

ε κάκε περίπτωςθ επιβολισ ποινικισ ριτρασ οι Ανάδοχοι υποχρεοφνται εντόσ 10 θμερϊν να 
αντικαταςτιςουν με νζα εγγυθτικι επιςτολι τθν ριτρα αυτι.  ε διαφορετικι περίπτωςθ το Δ./ 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ζχει τθν δυνατότθτα να εξαντλιςει αυτόματα όλα τα ςτάδια Α, Β, Γ.  Πζρα και ανεξάρτθτα 
των προβλεπόμενων ανωτζρω κυρϊςεων το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ διατθρεί ακζραιο το δικαίωμα να επιδιϊξει 
ςφμφωνα με το Αςτικό Δίκαιο τθν αποκατάςταςθ από τον Ανάδοχο κάκε ηθμιάσ που υπζςτθ  το 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ υπαιτιότθτά του.  

Δ.  Θ υποχρζωςθ τθσ αναδόχου εταιρείασ για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ δθλαδι καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να 
είναι κατϊτερεσ από τθ Ε.Γ...Ε., τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ. 

ε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των ανωτζρω όρων κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν 
ανάδοχο εταιρεία. 

 

Δθμοςιότθτα: 

Θ παροφςα διακιρυξθ κα αναρτθκεί: 

 ςτα γραφεία του (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνϊν 417, Σ.Κ. 11143 Ακινα,   

 Σο πλιρεσ κείμενο τθσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 

(http://www.inedivim.gr), και  ςτθ «Διαφγεια» http://et.diavgeia.gov.gr/f/ein) 

 

Ποιοτικι παραλαβι 

Θ ποιοτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται από τθν Σριμελι Επιτροπι που κα ορίςει ο 

οικονομικόσ υπόλογοσ τθσ .Ε. ΘΣΕΙΑ, θ οποία  κα ςυντάςςει ανά μινα πρακτικό, όπου κα αναφζρεται 

επακριβϊσ θ τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τα 

κακοριηόμενα ςτισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

 

Πλθρωμι 

Θ πλθρωμι κα γίνεται αναλογικά ανά μινα μετά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρακτικοφ ποιοτικισ 

παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν προςκόμιςθ των παραςτατικϊν από τον ανάδοχο 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Θ πλθρωμι κα γίνει ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Θα παρακρατθκεί ποςοςτό 0,10 % επί του κακαροφ ποςοφ του ςυµβατικοφ τιμιματοσ κατά τισ 

πλθρωμζσ του ζργου, που αποδίδεται ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα µε 

το Νόμο 4013/15-09-11, άρκρο 4, παρ. 3. Επίςθσ κα παρακρατθκεί ο προβλεπόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα φορολογικι νομοκεςία. 

 

Ειδικοί όροι 

Σο Ι .ΝΕ.ΔΙ .ΒΙΜ  κα μπορεί να διακόψει τθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τον ανάδοχο: 

α) εάν το αντίςτοιχο Πανεπιςτιμιο ιδρφςει Ν.Π.Ι.Δ. και αναλάβει τθ λειτουργία τθσ .Ε. ι εάν δεν 
ανανεωκεί θ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με το αντίςτοιχο Πανεπιςτιμιο 

http://www.inedivim.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ein
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Πλθροφορίεσ  

Αντίγραφα τθσ παροφςασ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τον διαγωνιςμό, δίδονται από το Σμιμα 

Προμθκειϊν  του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. , Αχαρνϊν 417 και Κοκκινάκθ Σ.Κ. 11143, Ακινα,  2οσ όροφοσ γραφείο 204 

(τθλζφωνα 213.1314568-77), κακθμερινά από τισ 08:30 – 14:00 εκτόσ αββάτου & Κυριακισ και ςτθ 

πουδαςτικι Εςτία θτείασ ότι αφορά τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ. 

 

 

 

 

     Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΟΤΡΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ   

              

ΠΟΤΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ ΗΣΔΙΑ   ηηεία, 05.03.2015 

Σηλ. 28430-28286 

Fax  28430-29551 

 

                         ΔΡΓΟ: Καθαριζμός κηιρίοσ ποσδαζηικής Δζηίας ηηείας 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 
 

 Οη ρώξνη πνπ αθνξνύλ ζηνλ θαζαξηζκό ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Σπνπδαζηηθήο 

Δζηίαο Σεηείαο είλαη εμήο:  

 

Α] ΗΜΔΡΗΙΩ 
 

1. Δίζνδνη Μαζεηώλ & Σπνπδαζηώλ ηεο Σ.Δ. Σεηείαο   115 η.κ.  

2. Γξαθεία Πξνζσπηθνύ (Ιζόγεην)       35 η.κ. 

3. W.C Πξνζσπηθνύ (Ιζόγεην)          6 η.κ. 

4. Κνηλόρξεζηα W.C. Α΄ Οξόθνπ       20 η.κ. 

5. Δζσηεξηθόο δηάδξνκνο Α΄ Οξόθνπ      200 η.κ. 

6. Αίζνπζα Ψπραγσγίαο Μαζεηώλ Α΄ Οξόθνπ      60 η.κ 

7. Αίζνπζα  Μειέηεο Α΄Οξόθνπ       75 η.κ. 

8. Βεξάληα Α΄ Οξόθνπ          15 η.κ. 

9. Γξαθεία Πξνζσπηθνύ Α΄ Οξόθνπ        30 η.κ.  

10. Καζαξηόηεηα-Σθνπγγάξηζκα Δζηηαηνξίνπ (Α΄ Όξνθνο) 

(1 ώξα εκεξεζίσο 08:30-09:30)     150 η.κ. 

--------------------------------------------------------------------- 

11. Κνηλόρξεζηα W.C. B΄ Οξόθνπ       20 η.κ. 

12. Δζσηεξηθόο δηάδξνκνο Β΄ Οξόθνπ     200 η.κ. 

13. Αίζνπζα Ψπραγσγίαο Σπνπδαζηώλ Β΄ Οξόθνπ     60 η.κ. 

14. Αίζνπζα Μειέηεο Β΄ Οξόθνπ       75 η.κ. 

15. Βεξάληα Β΄ Οξόθνπ         15 η.κ. 

16. Γξαθείν Δπνπηείαο Β΄ Οξόθνπ       15 η.κ. 

--------------------------------------------------------------------- 

17. Κιηκαθνζηάζηα, πιαηύζθαια ηζνγείνπ, Α θαη Β νξόθνπ ηεο Σ.Δ.  150 η.κ. 

18. Δμσηεξηθόο ρώξνο ‘Κηόζθη Ππξαζθάιεηαο’    150 η.κ. 

19. Δμσηεξηθή θεληξηθή Δίζνδνο κε δηάδξνκν    200 η.κ. 

20. Δμσηεξηθόο δπηηθόο δηάδξνκνο       50 η.κ. 

 
 

Β] ΜΗΝΙΑΙΩ 
 

 Οη Απνζήθεο ηεο Δζηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα: ε απνζήθε ηξνθίκσλ, αλαισζίκνπ, κε 

αλαισζίκνπ πιηθνύ θαη ην ζπλεξγείν ηνπ ηζνγείνπ, κε ηελ επνπηεία ελόο ππαιιήινπ ηεο 

Σ.Δ. Σεηείαο        100 η.κ. 

 Οη εμσηεξηθνί ρώξνη ηεο Δζηίαο 

α. Βόξεηνο αθάιππηνο (γήπεδν)     1600 η.κ. 

β. Αλαηνιηθόο δηάδξνκνο        100 η.κ. 

ζα θαζαξίδνληαη δύν θνξέο ην κήλα (πεξηζπιινγή ραξηηώλ, απνξξηκκάησλ θαη 

ζθνππηδηώλ).  
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Γ] ΔΣΗΙΩ 
 

Έμη (6) θνξέο ην ρξόλν: ζα γίλεηαη θαζαξηζκόο ζηα ηδάκηα (θαη ζηηο δύν όςεηο) ησλ γξαθείσλ, 

ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ηεο εηζόδνπ θαη ηνπ καγεηξείνπ-εζηηαηνξίνπ, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

κέζσλ θαη πιηθώλ. 

ε όλοσς ηοσς τώροσς ο καθαριζμός θα περιλαμβάνει: 

 Σθνύπηζκα, ζθνπγγάξηζκα δαπέδσλ, πεξηζπιινγή ραξηηώλ & ζθνππηδηώλ, μεζθόληζκα, 

θαζάξηζκα εκθαλώλ ιεθέδσλ ζηνπο ηνίρνπο, θαζάξηζκα αξαρλώλ από ηηο νξνθέο θαη 

γεληθά ζα γίλεηαη θξνληίδα λα είλαη νη ρώξνη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε.  

 Τα απνξξππαληηθά, νη ζαθνύιεο (ζα αιιάδνληαη θαη ζα ηνπνζεηνύληαη θαηλνύξηεο), ζα 

δηαηίζεληαη από ηνλ αλάδνρν θαη ζα είλαη εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ, αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα 

ηπγράλνπλ δε ηεο έγθξηζεο ηεο Σπνπδαζηηθήο Δζηίαο Σεηείαο. 

 Τα παξαπάλσ ζα είλαη ζε επαξθή πνζόηεηα θαη ζα γίλεηαη ρξήζε θαηαιιήινπ εμνπιηζκνύ, 

κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε απόιπηε, άξηζηε (θαζαξηόηεηα θαη απνιύκαλζε) 

εκθάληζε ησλ ρώξσλ. 

 Σε πεξίνδν θηινμεληώλ ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη:  

α) Σηελ παξαιαβή, κεηαθνξά, ζηξώζηκν ησλ θξεβαηηώλ κε είδε  ιηλνζήθεο ηα νπνία ζα 

ρνξεγνύληαη από ηελ απνζήθε ηεο Σ.Δ. Σεηείαο. 

β) Σηελ πεξηζπιινγή ησλ αθαζάξησλ εηδώλ ιηλνζήθεο από ηα ππλσηήξηα θαη ηελ 

επηζηξνθή ηνπο ζηελ απνζήθε ηεο Σ.Δ. Σεηείαο. 

 Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ Δζηηαηνξίνπ, ην πξνζσπηθό ζα είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη 

εθνδηαζκέλν κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ήηνη βηβιηάξηα πγείαο θιπ. ηα δε εξγαιεία 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαζαξηόηεηα (ζθνύπεο, ζθνπγγαξίζηξεο, μεζθνλόπαλα 

θ.ι.π.) ζα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ην Δζηηαηόξην ηεο Δζηίαο.  

Σπκπεξηιακβάλεηαη θαη νπνηαλδήπνηε άιιε εξγαζία  πνπ δελ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, πιελ όκσο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη εκθάληζε ησλ ρώξσλ.  

Τν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό πξέπεη λα επαξθεί γηα ηελ άςνγε πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

παξνύζεο αιιά θαη ησλ ηζρπόλησλ θαλόλσλ πεξί πγηεηλήο θαη αζθαινύο εκθάληζεο ησλ ρώξσλ.  

Τν ελ ιόγσ πξνζσπηθό ζα κηζζνδνηείηαη, αζθαιίδεηαη, ειέγρεηαη πιήξσο από ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο 

ε Σ.Δ. Σεηείαο λα έρεη ηελ παξακηθξή επζύλε. Δπηπξνζζέησο ν Αλάδνρνο ζα ιακβάλεη κε 

απνθιεηζηηθή ηνπ επζύλε όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηνπ. Γηα ηελ ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Σ.Δ. Σεηείαο, ζα νξηζζεί από ηνλ Αλάδνρν 

αξκόδηνο, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ επζύλε πινπνίεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη εθηέιεζεο ησλ νδεγηώλ 

ηεο Σ.Δ. Σεηείαο, πνπ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζεο. Τν απαζρνινύκελν 

πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ, όηαλ πξνζέξρεηαη θαη όηαλ αλαρσξεί ζα ππνγξάθεη ζε εηδηθό βηβιίν 

πνπ ζα ηεξείηαη θαη ζα ειέγρεηαη από ηε Γξακκαηεία ηεο Δζηίαο. 

 Σα ταρηιά σγείας θα τορηγούνηαι από ηη .Δ. ηηείας. 

 Η καθαριόηηηα ηων κηιριακών εγκαηαζηάζεων ηης Σ.Ε. Σηηείας θα πραγμαηοποιείηαι 

ζηο διάζηημα από 07.00-14.30 και για επηά (7) ημέρες ηην εβδομάδα Δεσηέρα-Κσριακή.  

Το απαζτολούμενο προζωπικό καηά ηη διάρκεια ηης ζτολικής-ακαδημαϊκής περιόδοσ 

θα είναι ένα(1) άηομο. 

 Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λόκηκσλ απνδνρώλ νη νπνίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί 

λα είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηελ Δζληθή Σπιινγηθή Σύκβαζε, ηήξεζε ηνπ  

λόκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, όξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π.  

 Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ όξνπ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε κε 

ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 
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          Σην ηέινο θάζε κήλα ζα ζπληάζζεηαη πξαθηηθό πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

έξγνπ  από ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία ζα νξίδεηαη από ηνλ  Υπεύζπλν Λεηηνπξγίαο  ηεο Δζηίαο θαη 

ζα ππνβάιιεηαη  ππνρξεσηηθά ζηελ Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ-Τκήκα 

Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο-Λνγηζηήξην. 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίδεη ηηο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θάζε ηέινο ηνπ κήλα θαη 

ηεο ΑΠΓ κε πιεξσκέλεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ αλεμάξηεηα από ηελ  ξνή 

απνπιεξσκήο ηνπ έξγνπ από ην Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ Πηζησηηθώλ 

Ιδξπκάησλ ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε επαιήζεπζήο ησλ θαηαβνιώλ.  

 Τελ επζύλε ειέγρνπ ηνπ Αλαδόρνπ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο Σύκβαζεο θαη ηεο 

Τερληθήο Πξνδηαγξαθήο ζα έρεη ν Υπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο ηεο Σ.Δ. Σεηείαο.  

Οη Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο ειέγρζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ από ηελ Γηεύζπλζε Δθπαηδεπηηθήο 

Μέξηκλαο &Τερληθώλ Υπεξεζηώλ-Τκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ Υπνδνκώλ θαη Γνκώλ 

 

Ο Τπεύθσνος Λειηοσργίας . Δ. ηηείας 
 

 

 

                                                                                  Ιωάννης θενδοσράκης 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β -ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Επιλογισ αναδόχου Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ του κτιρίου τθσ .Ε. ΘΣΕΙΑ. 

 

ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

 

ΤΠΟΨΘΦΙΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ (*) ………………………………….. 

 

Πλιρθσ τίτλοσ:………………………………………..................................................... 

 

Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ:…………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

Σθλζφωνο:……………………Σθλεομοιότυπο:……………………….θλεκτρονικό ταχυδρομείο :…………………… 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΡΓΟΤ (*) 

Ονοματεπϊνυμο:……………………………………………………………………….. 

Σθλζφωνο:……………………………….τθλεομοιότυπο:………………θλεκτρονικό ταχυδρομείο :…………………. 

 

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ 

Ονοματεπϊνυμο:……………………………………………………………………….. 

Σθλζφωνο:……………………………….τθλεομοιότυπο:………………θλεκτρονικό ταχυδρομείο :…………………. 

 

Θμερομθνία:……………………….. 

 

Τπογραφι:…………………………. 

φραγίδα 

 
(*) ε περίπτωςθ ζνωςθσ φορζων ι ςφμπραξθσ κα ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία του ςυντονιςτι (leader) 

τθσ ζνωςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  
 
ΕΚΔΟΣΘ........................................... 
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  
Προσ: …………………………. 
………………………………. 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ ………………. 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΣΚ ………..,-  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ………………  
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ………………  
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΣΚ………………  
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,- και μζχρι του ποςοφ 
των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό του 
…………………….……………για εκτζλεςθ του Ζργου «…………………….. …………………………»,  ςυνολικισ αξίασ ……… 
€  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  
{ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. -  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά για κάκε μια 
από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. -  
Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  
(θμείωςθ προσ τθν Σράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) 
μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ).  
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ, 
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.  
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  

ΕΚΔΟΣΘ.......................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Προσ: ……………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ 

διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

,ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Σ.Κ. ………-  

,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. …………..  

……  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτασ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, και μζχρι του ποςοφ 

των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο 

διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με 

αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  

Σο ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ 

καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί 

το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε τον πελάτθ μασ 

τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που 

μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, ι μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ 

παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ 

υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε  - ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ  
 
 

ΤΜΒΑΘ  με αρικ.  … /2015 

 

 τθν Ακινα, ςιμερα  ../../…., θμζρα ……………., οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό αυτό, αφενόσ το 

Ν.Π.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «ΙΔΡΤΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ», όπωσ μετονομάςκθκε το Εκνικό 

Κδρυμα Νεότθτασ (Φ.Ε.Κ. 2508/4-11-2011 τ.Β’) που εδρεφει ςτθν Ακινα, οδόσ Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ  

και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου αυτοφ κ. ΦΙΛΙΠΠΟ ΛΕΝΣΗΑ το 

οποίο ςτθν ςυνζχεια κα αποκαλείται «ΙΔΡΤΜΑ» και αφετζρου θ ……….. με τθν επωνυμία 

«………………………………………………..»  και δ.τ.: ……………… με ΑΦΜ: …………….,  ΔOY.: …………………….., με  ζδρα: 

………………………………….., εκπροςωποφμενθ για τθ ςφναψθ τθσ παροφςασ από τον διαχειριςτι και νόμιμο 

εκπρόςωπο αυτισ κ ……………………., ςφμφωνα με το από ………………….. καταςτατικό αυτισ, που από τϊρα 

κα ονομάηεται «ΑΝΑΔΟΧΟ»  ςυμφωνοφμε και δεχόμαςτε τα παρακάτω: 

  Σο «ΙΔΡΤΜΑ» προκιρυξε διενιργθςε Πρόχειρο Ανοικτό Διαγωνιςμό με κριτιριο τθ χαμθλότερθ 

οικονομικι προςφορά, για τθν επιλογι αναδόχου παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων τθσ .Ε. ΘΣΕΙΑ. διάρκειασ  ενόσ (1) ζτουσ, όπωσ αναλυτικά αποτυπϊνεται ςτθ 

ςυνθμμζνθ τεχνικι περιγραφι του ζργου.  Σο αποτζλεςμα κατακυρϊκθκε ςτο δεφτερο ςυμβαλλόμενο 

«ΑΝΑΔΟΧΟ», ςφμφωνα με τθν υπ.’ αρικμό: ……………………. απόφαςθ Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  κατακφρωςθσ 

αποτελζςματοσ του Π.Α.Δ.. 

 

 Με τθν παροφςα το «ΙΔΡΤΜΑ» ανακζτει τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του κτιρίου του 

Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ:  

1) Σο « ΙΔΡΤΜΑ» ανακζτει με τθ παροφςα τθν  παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του κτιρίου τθσ .Ε. 

ΘΣΕΙΑ, ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τιμι #.......................#€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου  του Φ.Π.Α. και 

#......................# € ςυμπεριλαμβανομζνου  του Φ.Π.Α.. 

2) Θ πλθρωμι κα γίνεται κάκε μινα μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρακτικοφ ποιοτικισ  παραλαβισ 

από  αρμόδια επιτροπι και τθν προςκόμιςθ του νόμιμου  τιμολογίου  από τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. υγκεκριμζνα ο «ΑΝΑΔΟΧΟ» για τθν πλθρωμι του κα εκδϊςει τα παρακάτω 

παραςτατικά : 

………………………….. 

3) Θ χρονικι διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται  για ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  Θ παροχι των υπθρεςιϊν του «ΑΝΑΔΟΧΟΤ», κα γίνει ςφμφωνα με το 

φάκελο τθσ προςφοράσ του, τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ Τπθρεςίασ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.  

 

4) Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,  οι όροι τθσ με αρικ.: …/……. Διακιρυξθ Πρόχειρου  

Διαγωνιςμοφ,  τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ και του τιμολόγιου προςφοράσ, αποτελοφν ζνα ςϊμα και 

ςυμφωνοφνται ςαν ουςιϊδεισ, το δε «ΙΔΡΤΜΑ» καμία άλλθ υποχρζωςθ ζχει εκτόσ αυτϊν που με τθν 

παροφςα ςυμφϊνθςε. 

 

5) Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ, ο «ΑΝΑΔΟΧΟ» κατζκεςε εγγυθτικι επιςτολι καλισ 

εκτζλεςθσ με αρικμό: ……………… τθσ Σράπεηασ ………………., αξίασ   #...........................#.  
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6) Ρθτά ςυμφωνείται ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟ» υποχρεοφται ςτθν  απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα ςτθ καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ δεν πρζπει να είναι 

κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν ..Ε., τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, 

όροι υγιεινισ και αςφαλείασ των εργαηομζνων κ.λπ.  ε περίπτωςθ δε, που διαπιςτωκεί οιαδιποτε 

παράβαςθ των προθγουμζνων, το «ΙΔΡΤΜΑ» δικαιοφται αμζςωσ και αηθμίωσ να καταγγείλει τθν 

παροφςα  με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ».   

7) Κάκε τροποποίθςθ τθσ παροφςασ αποδεικνφεται γραπτά, αποκλειομζνου οποιουδιποτε άλλου 

μζςου αποδείξεωσ του όρκου μθ εξαιρουμζνου. 

8) Για κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ φμβαςθσ, αρμόδια 

Δικαςτιρια είναι τα ευριςκόμενα ςτθν Ακινα. 

9) ε πίςτωςθ των ανωτζρω, ςυντάχκθκε θ παροφςα θ οποία αφοφ διαβάςτθκε, υπογράφτθκε ωσ ζπεται 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε πζντε (5) πρωτότυπα, εκ των οποίων ζλαβε τζςςερα (4) το «ΙΔΡΤΜΑ» και 

ζνα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                     ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

 

ΦΙΛΙΠΠΟ ΛΕΝΣΗΑ                                            ……………………………………………………………. 

 

  

 

 


