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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
11/2020

∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού άνω των ορίων µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση
σύµβασης «Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισµού των Εξωτερικών Χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ»,
για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, εκτιµώµενης αξίας σύµβασης 193.548,38 € (εκατόν
ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) πλέον
Φ.Π.Α. 24% ανερχόµενης συνολικώς σε ποσό 240.000,00 € (διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο Αξιολόγησης : η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάση τιµής στο
σύνολο των υπηρεσιών.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχυδροµική διεύθυνση

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών Χρήστου Λαδά 6,
3ος όροφος

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδροµικός Κωδικός

10561

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

EL303

Τηλέφωνο

2103689106, 2103689225

Φαξ

2103689166

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

procurements@uoa.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Φώτης
Μαργαρίτης,
Κουτούβαλη

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.uoa.gr

Μαρία

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο
αποτελεί ΚΚΑ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) είναι εποπτευόµενος φορέας ΝΠ∆∆ του
Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευµάτων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας
Κεντρικής Κυβέρνησης ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

β)

Οι προσφορές πρέπει
www.promitheus.gov.gr .

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.uoa.gr στην
διαδροµή:

να

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση

:

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmima
tos_promitheion/
1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση
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Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας Χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισµός του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η δαπάνη για την προκηρυσσόµενη
υπηρεσία µε την παρούσα σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 0899 σχετική πίστωση του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών .
Για τη δέσµευση του συνολικού ποσού έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής:
Η µε Α∆Α:ΨΖΠΗ46ΨΖ2Ν-6ΤΠ Απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου για έγκριση της
δαπάνης
Η µε Α∆Α:ΩΛΟΞ46ΜΤΛΗ-9 Ε9 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόµενα οικονοµικά έτη
του ΥΠΕΘ

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

1.3.1 Φυσικό Αντικείµενο
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των εξωτερικών χώρων των
κάτωθι κτηρίων του ΕΚΠΑ, συνολικής επιφάνειας τ. µ. 765.001,1 :


Ιατρική Σχολή Κτήριο επί της οδού Μ. Ασίας 75 Γουδί, πληροφορίες σχετικά µε την
υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο Κων/νό Κωνσταντόπουλοτηλ:2107456902.



Τµήµα Νοσηλευτικής Κτήριο επί των οδών Παπαδιαµαντοπούλου
123 και ∆ήλου 1Α, Γουδί ,πληροφορίες σχετικά µε την υπόδειξη των χώρων θα δίνονται
από τον επόπτη κο Νικόλαο -τηλ : 210 746 1454



Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας, Κτήριο επί των οδών Μ. Ασίας & ∆ήλου 1, Γουδί,
πληροφορίες σχετικά µε την υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο
Θεόδωρο Βουτσινά-τηλ: 210 746 1430



Οδοντιατρική Σχολή Κτήρια επί της οδού Θηβών 2, Γουδί ,πληροφορίες σχετικά µε την
υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από την επόπτη κα Αντωνιάδου Μαρία-τηλ: 210 746
1338



Αττικό Νοσοκοµείο Κτήριο επί της οδού Ρίµινι 1, Χαϊδάρι, ,πληροφορίες σχετικά µε την
υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο Εµµανουήλ Πικουλή-τηλ:
2105832373



Σ.Ε.Φ.Φ.Α. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 41, ∆άφνη, πληροφορίες σχετικά µε την
υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο Αποστολίδη Νικόλαο-τηλ:
2107276085/6050
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Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστηµίου επί της οδού Πανεπιστηµίου 30, Αθήνα, πληροφορίες
σχετικά µε την υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον αναπληρωτή επόπτη κο
Φαφούτη Μιχαήλ-τηλ: 210 368 9721



Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο Κτήριο επί των οδών Μαρασλή 4-6 & Σουηδίας,
Αθήνα,πληροφορίες σχετικά µε την υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο
Σκορδούλη Κωνσταντίνο -τηλ: 2103688006/2107244213



Νοµική Σχολή Κτήριο επί των οδών Σίνα & Σόλωνος Αθήνα,πληροφορίες σχετικά µε την
υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από την επόπτη κα Λιούρδη Αγλαία -τηλ: 210 36886618617



Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Κτήρια επί των οδών Θεµιστοκλέους 6 και
Γαµβέττα, Σοφοκλέους 1 (Γρυπάρειο Μέγαρο) και Αιόλου 42/44 Αθήνα σχετικά µε την
υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο Μπάσιο Κωνσταντίνο τηλ.: 210 368
9593 και τον επόπτη κο Ευάγγελο Αναστασόπουλο (για το Γρυπάρειο Μέγαρο) τηλ.: 210
368 9446



Κτήριο Παλαιού & Νέου Χηµείου επί των οδών Σόλωνος 104 & Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα,
πληροφορίες σχετικά µε την υπόδειξη των χώρων θα δίνονται από την επόπτη
κα Στρακαντούνα για το Νέο Χηµείο -τηλ: 210 3688355 και

από τον αναπληρωτή επόπτη κο Αριστοτέλη Γκιόλµα για το κτήριο του Παλαιού
Χηµείου- 210 3688033


Κτήριο Μουσείου επί της οδού Θόλου 4, Αθήνα,πληροφορίες σχετικά µε την υπόδειξη
των χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο Παπούλια Ευάγγελο-τηλ: 2103689510



Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα, πληροφορίες σχετικά µε την υπόδειξη των
χώρων θα δίνονται από τον επόπτη κο Παρµακέλη Αριστείδη-τηλ: 2107274736

Σηµειώνεται ότι επειδή οι προς καθαρισµό χώροι, όπως έχουν προσδιοριστεί µε αναλυτικό
τρόπο (ωράρια, αριθµός ατόµων κ.λ.π.) στις εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές, κρίνετε
σκόπιµο να αποτελέσει ένα αντικείµενο, προκειµένου να µην υπάρχει πρόβληµα στην
υλοποίηση λαµβάνοντας υπόψη και την χωροταξία των κτηρίων.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 90910000-9
1.3.2

Εκτιµώµενη Αξία της σύµβασης

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 193.548,38 € (εκατόν ενενήντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 24%,
δηλ. 240.000,00 € (διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% για
χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης .
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Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά µόνο για το σύνολο των υπηρεσιών και σύµφωνα µε την
αναγραφόµενη στην παρούσα ∆ιακήρυξη εκτιµώµενη αξία.
1.3.3. ∆ιάρκεια σύµβασης

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία
υπογραφή της .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών.
1.4

Θεσµικό πλαίσιο

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

κατ΄

Α) Τις διατάξεις:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει,
2. του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α’171) «Άσκηση υπαιθρίων εµπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας & άλλες διατάξεις»
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
5. της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. του ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α' 88/18-04-2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
7. τις διατάξεις του άρθρου 39 του
ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13-09-2017), περί
αποκλεισµού από δηµόσιες συµβάσεις και χρηµατοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της
εργατικής νοµοθεσίας,
8. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 41 του ν. 4489/2017,
9. τις διατάξεις του άρθ. 10 § 22 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17-10-2015), περί απαίτησης
έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, που βαρύνει είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα
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επόµενα έτη του Μ.Π.∆.Σ., από τον εποπτεύοντα Υπουργό, εφόσον η αναλαµβανόµενη
υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00€
10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
12. Του αρθ. 68 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ/Α/115/15.07.2010) «Συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών
παροχής υπηρεσιών», όπως ισχύει τροποποιηµένο µε το αρθ. 22 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ/Α/88/30.04.2013) και το άρθρο 39 του ν.4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13-09-2017)
13. Του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ/Α/114/2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
14. Του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ/Α/195/06.09.2011) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ/Α/159/10.08.2012) «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων».
16. Του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ/Α/125/21.081986) «περί Φ.Π.Α.».
17. Το ν. 2198/1994 (ΦΕΚ/Α/43/22.03.1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις).
18. Του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ/Α/202/19.08.2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα
υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
19. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
20. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
21. του ν.3996/2011 (Α΄170) «Αναµόρφωση του Σώµατος επιθεωρητών εργασίας, ρυθµίσεις
θεµάτων Κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
22. Του ν.4541/2018 (Α΄ 93) «Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης και άλλες διατάξεις».
23. Του π.δ.38/2017 (ΦΕΚ/Α/63/2017) «Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
24. Του π.δ.39/2017 (ΦΕΚ/Α/64/2017) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
25. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
26. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
27. Το Ν.∆ 496/74 « Περί λογιστικού των ΝΠ∆∆»(Α204) ιδίως δε το άρθρο 7 παρ.2
Β) Τις αποφάσεις:
28. Την υπ’ αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Φ.Ε.Κ.
Β΄1590/16-11-2005).
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29. Την υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673/23-8-2007).
30. Την ΥΑΠ/Φ40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1301/12.04.2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης».
31. Την εγκύκλιο Π1/542/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5).
32. Την µε αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης µε θέµα «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
33.

Την
µε
αρ.
56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆. Η.Σ.)
34. Την µε αρ.59635/1063/2017 (ΦΕΚ 4487/Β/19-12-2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας,
µε την οποία η 26η ∆εκεµβρίου καθορίζεται ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες
τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις
Κυριακές και τις ηµέρες αργίας.

Γ) Τα έγγραφα:
35. Η µε Α∆Α:6ΒΑΓ46ΨΖ2Ν-Υ66 Απόφαση Πρυτανικού Συµβουλίου για συγκρότηση
Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών
36. Οι µε αριθµ.∆ΟΥ:2020013305/03-08-20 Τεχνικές Προδιαγραφές
37. Η µε Α∆Α:Ψ1Ο146 Ζ2Ν-87 Η Απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου για έγκριση
των Τεχνικών Προδιαγραφών
38. Η µε Α∆Α:ΨΖΠΗ46ΨΖ2Ν-6ΤΠ Απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου για έγκριση
της δαπάνης
39. Το µε Α∆ΑΜ: 20REQ007247296 Πρωτογενές αίτηµα
40. Η µε Α∆Α:ΩΛΟΞ46ΜΤΛΗ-9 Ε9 και Α∆ΑΜ:REQ007410032 έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης για επόµενα οικονοµικά έτη του ΥΠΕΘ
41. Η µε Α∆Α:Ψ4Ι∆46ΨΖ2Ν-51Γ Απόφαση της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου για έγκριση
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων
42. Την ισχύουσα οικεία Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ς και το ν. 4093/12.
43. Το υπ’ αριθµ. 30253/6.2.2009 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία
Καθαριότητας».
44. Το υπ’ αριθµ. 30440/8.5.2006 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε Εταιρίες SECURITY και Συνεργεία
Καθαριότητας».
∆)
Τις σε
εκτέλεση των ανωτέρω
νόµων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις
λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από
τα
οριζόµενα στα
συµβατικά
τεύχη
της παρούσας, καθώς
και το
σύνολο
των
διατάξεων
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του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

1.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της
διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, ύστερα από
κανονική προθεσµία τριάντα πέντε (35) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της
προκήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Κεντρικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.), που τηρείται στη διαδικτυακή πύλη
https://www.promitheus.gov.gr, και στον ιστοχώρο του Προγράµµατος ∆ιαύγεια
(https://diavgeia.gov.gr ).
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 37 «Πολιτική ασφαλείας
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.» του ν. 4412/16, την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/26-2017), του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.),
τις διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄401) και τα καθοριζόµενα στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
3. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη του
https://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., ορίζεται η 14.12.2020 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 13.30. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα ή κατατεθούν µε επιστολή, εκτός του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.,θα
θεωρούνται µη κανονικές.
4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013(Β΄ 401), και το άρθρο 9
της µε αρ.56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.).
5.

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε
πρωτότυπη µορφή, θα κατατίθενται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή
της ηλεκτρονικής προσφοράς, στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα
Προµηθειών, οδός Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 10561, Αθήνα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες 9:00 – 15:00 (πληροφορίες: κα. Φ. Μαργαρίτης, τηλ. 2103689019 και κα.
Μ.Κουτούβαλη, τηλ. 210 3689225).
6. Η αποσφράγιση των προσφορών, θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 18.12.2020 ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. από το αρµόδιο, πιστοποιηµένο στο σύστηµα, συλλογικό
όργανο (Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού).
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7.

Η ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται
στη παράγραφο 3.1 (3.1.1 και 3.1.2) της παρούσας.
8. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προσφέροντες)
απαιτείται να διαθέτουν προηγµένη ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη
Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και
σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο κατάλογος
των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα,
αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (www.eett.gr ).

1.6

∆ηµοσιότητα

1.6.1. Προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί για δηµοσίευση:
α. Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 09.11.2020
β. Στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», http://et.diavgeia.gov.gr/, την 09.11.2020
γ. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), την 09.11.2020
1.6.2. Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρίσθηκε:
α. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
β. Στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr,
γ.Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.uoa.gr στην διαδροµή :
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmima
tos_promitheion/

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης- Σειρά ισχύος αυτών
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1 Η Προκήρυξη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2 Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
i Παράρτηµα Ι Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου
ii Παράρτηµα ΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές –Πίνακας συµµόρφωσης
iii Παράρτηµα ΙΙΙ Oικονοµική Προσφορά-οδηγίες
iv Παράρτηµα IV Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών- Υπόδειγµα
Ικανότητας
v Παράρτηµα V , Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]

Πιστοληπτικής

vi Παράρτηµα VI Σχέδιο σύµβασης- (Συµφωνητικό)
3 οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4 Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της
σύµβασης, σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι
σειρά ισχύος :
1. Η Σύµβαση (Συµφωνητικό)
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της
3.Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Η Προσφορά του Αναδόχου.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην ακόλουθη διεύθυνση
(URL):
https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/prokiryxeis/prokiryxeis_diagonismon_tmima
tos_promitheion/
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης και εν
γένει όλων των εγγράφων της σύµβασης.

12

20PROC007611049 2020-11-09
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης
1. Τα αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των
προθεσµιών, που καθορίζονται στο άρθρο αυτό και απευθύνονται προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της
εφαρµογής, που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, το αργότερο οκτώ (8) ηµέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στη
πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους συµµετέχοντες συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ’ αυτούς µέσω
της εφαρµογής, που παρέχεται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που έχει οριστεί για την υποβολή των
προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 67, παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει συγκεντρωτικά στα ερωτήµατα των προσφερόντων
που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και θα φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.

3. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
4. Είναι αυτονόητο ότι µετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 0510-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα- εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β και γ
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη
της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ..Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές
εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
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Οι
εγγυήσεις
αυτές
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την
ηµεροµηνία έκδοσης,
β)
τον
εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη
επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Επισυνάπτονται στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών που
εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύµατα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.∆.Ε

Σηµείωση:
Σύµφωνα µε τη διευκρίνιση (Α∆Α: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975) επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ, «…τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την παροχή εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που διέπει αυτό
και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ. της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (Περί
συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών
και ∆ανείων). Ως προ το ειδικότερο ζήτηµα της µη αναφοράς στο Γραµµάτιο των όρων ότι «η
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης
διζήσεως», επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές
παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν µπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. Σχετικά
πρότυπα/υποδείγµατα δελτίων σύστασης χρηµατικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχουν
στον ιστότοπο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.»
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά επί ποινή αποκλεισµού, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους
της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής.
4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση (το ποσοστό τοις εκατό) και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η
ευθύνη εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δε µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια
τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και
τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της
ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής της Αναθέτουσας αρχής .
5. Κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει µε περισσότερες από
µία προσφορές, είτε αυτοτελώς είτε ως µέλος ένωσης, σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε µε
οποιαδήποτε είδους συνεργασίας. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής καθιστά όλες τις
υποβληθείσες προσφορές στις οποίες συµµετέχει ο εν λόγω διαγωνιζόµενος µη κανονικές και
επιφέρει την απόρριψη όλων ανεξαιρέτως των σχετικών προσφορών.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συµµετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός
Φ.Π.Α. που εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 72, του ν. 4412/2016, υπόδειγµα της οποίας προσαρτάται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της
παρούσας.
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Ειδικότερα, η Εγγυητική Επιστολή υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς.
Επισηµαίνεται ότι η ως άνω υποχρέωση υποβολής σε έντυπη µορφή της εγγυητικής επιστολής
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του ΤΜΕ∆Ε), οι οποίες
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 19.07.2021 άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί πριν τη
λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συµµετοχής. Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως
συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς .
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016
επιστρέφεται στον ανάδοχο, µετά την υπογραφή της σύµβασης και την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν 4412/2016 µετά
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης,
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης αίτησης ακυρώσεως ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών.
Για τα
προηγούµενα στάδια
της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται
στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον
δεν έχει ασκηθεί προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης
αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από
την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
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µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3)
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
O οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης, όταν, το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), Η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν
έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία
της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος
ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των ως άνω περιπτώσεων α’ και β’ του 2.2.3.2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί
εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό
διακανονισµό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτηµα του ΤΕΥ∆, του άρθρου 79 παρ. 4, µε το οποίο
ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
Οι ως άνω περ. α΄ και β΄ του 2.2.3.2. παύουν να εφαρµόζονται όταν ο οικονοµικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους του δεσµευτικού διακανονισµού.
γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν
επιβληθεί εις βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική
απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή ββ)
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016.
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες
19

20PROC007611049 2020-11-09

ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2. της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει
διαπράξει
σοβαρό
επαγγελµατικό
παράπτωµα το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω
την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που
του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών και
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
(ι) Ειδικώς για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού και ακολούθως προς τα οριζόµενα στην παρ.
2 περίπτωση γ΄ του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από
τη σύναψη της σύµβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού εάν έχουν
επιβληθεί σε βάρος τους, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β`
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών να υποβάλλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού
και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το
οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου
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των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης.
Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις από (α- η) περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι η περίοδος αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
2.2.3.5. Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 δηλ. αντιστοίχως
των παραγράφων 2.2.3.1., 2.2.3.2γ και 2.2.3.3 της παρούσας µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού.(αυτοκάθαρση).
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι
έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν
από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις
µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η
απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά
την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο, ήτοι παροχή
υπηρεσιών καθαρισµού. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες
που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς για το κάθε έτος απαιτείται να διαθέτουν :
α) µέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών ετών (έτη 2019,2018,2017), ή για
όσο ασκούν την επιχειρησιακή τους δράση εφόσον αυτό είναι µικρότερο, κατ΄ελάχιστον ίσο µε
το 30% της εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης χωρίς των Φ.Π.Α., ήτοι: αριθµός έτων (3- έτη
2019,2018,2017) µέσος ειδικός κύκλος εργασιών,
Με
τον
όρο «ειδικό» ετήσιο κύκλο
εργασιών στον
τοµέα
δραστηριοτήτων
∆ιακήρυξη

εργασιών εννοείται ο ετήσιος
κύκλος
που
καλύπτεται
από
την
παρούσα

και τη σύµβαση δηλ. στις υπηρεσίες καθαρισµού.
β) Πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση µε το 30% της εκτιµώµενης αξίας της Σύµβασης,
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Παράδειγµα: Έστω ότι οικονοµικός φορέας έχει πιστοληπτική ικανότητα τουλάχιστον ίση µε το
30% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι: 58.064,51€ ευρώ για
χρηµατοδοτήσεις απαιτείται η τράπεζα να του εγκρίνει ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 30% του
58.064,51 ήτοι 17.419,35€ και για εγγυητικές επιστολές ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 70% του
58.064,51 €, ήτοι 40.645,16€.
Σε περίπτωση ένωση ή κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, την
ανωτέρω ελάχιστη απαιτούµενη πιστοληπτική ικανότητα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1)
εκ των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή αυτή (η ελάχιστη απαιτούµενη πιστοληπτική
ικανότητα) να προκύπτει αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
γ) ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικών κινδύνων, αξίας ίσης τουλάχιστον µε την
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης.

2.2.6 Τεχνική επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, δηλαδή γνώση και εµπειρία, για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: κατά τη διάρκεια
των τριών τελευταίων ετών ή για όσο χρόνο ασκούν την επιχειρησιακή τους δράση, να έχουν
εκτελέσει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ποσού ίσου µε το 30% της εκτιµώµενης
αξίας, της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να
συµµορφώνονται µε:
α) µε το πρότυπο ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο για την Ανάπτυξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης της
Ποιότητας µε πεδίο εφαρµογής το αντικείµενο της διακήρυξης (Γενικές Υπηρεσίες καθαρισµού
σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους) όπως ισχύει.
β) µε το πρότυπο OHSAS / 18001 ή άλλο ισοδύναµο για τη διαχείριση υγείας και ασφάλειας
στην εργασία για το πεδίο εφαρµογής το αντικείµενο της διακήρυξης (Γενικές Υπηρεσίες
καθαριότητας σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους) όπως ισχύει.
γ) το διεθνές πρότυπο ISO 14001 ή άλλο ισοδύναµο για την περιβαλλοντική διαχείριση όπως
ισχύει.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της
σχετικής έγγραφης δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται , όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο 2.9.2. της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική
επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. Σηµειώνεται ότι σε περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, υποβάλλεται από τον φορέα στήριξης το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Εγγράφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, υπογεγραµµένο ψηφιακά από το νόµιµο
εκπρόσωπο του φορέα.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 78 του ν.4412/16.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1
και 3 και το άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ),
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη:
Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή,
Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα,
Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισµού,
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Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής,
Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23
(Α∆Α: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) . Το Ε.Ε.Ε.Σ. σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Επισηµαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.).
Το Ε.Ε.Ε.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107
παρ. 13 του ν. 4497/17 και το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019, µπορεί να υπογράφεται έως
δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι:04.12.2020.
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, είναι
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισµού του άρθρου. 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
νοείται
ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής
της
προσφοράς ή το αρµοδίως
εξουσιοδοτηµένο
φυσικό
πρόσωπο
να
εκπροσωπεί
τον
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης
σύµβασης.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων ή κοινοπραξία, το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξία, παρατιθεµένων των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε τα
Μέρη ΙΙ έως VΙ.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τις προσφορές µε
χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής
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υπογραφής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων άλλων οικονοµικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΕΕΕΣ (Μέρος II Γ)
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΕΕΕΣ µαζί µε χωριστό/ά ΕΕΕΣ
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε το Μέρος IV, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από αυτούς.
Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΕΕΕΣ
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως ΙV.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 58 & 131 του ν.4412/2016 σε περίπτωση που ο
συµµετέχων οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε
τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας, αναφέρει στην προσφορά του το ποσοστό του αντικειµένου
της σύµβασης (υπηρεσίες καθαρισµού) που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας,
καθώς και τον/τους υπεργολάβο/ους που προτείνει, υποβάλλονται δε τα κατά νόµον
προβλεπόµενα.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση
που προσφέρων οικονοµικός φορέας
ή
ένωση
αυτών
στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα
µε
την
παράγραφο
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα
των
οποίων
στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή
των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4..
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων
ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη
υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75)
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά
εξακολουθούν να ισχύουν.
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Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή των δικαιολογητικών (παράγρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως
αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/20190.
Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Επισηµαίνεται, ότι σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα
εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων
αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από
την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της
χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β)
του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
Β. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
B.1.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου
που έχει εκδοθεί έως τρείς µήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει εκδοθεί τρεις (3) µήνες πριν από
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την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3. στην περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται
από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον για την παράγραφο
2.2.3.2 περίπτωση α΄ Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά σε Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2.γ οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν πιστοποιητικό
από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα της περίπτωση (γ) της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 39 παρ.1Β του ν.4488/2017, , από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα
σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016, ως ισχύει την παρ. 17 του άρθρου 376 , µέχρι
να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση του άρθρου
2.2.3.2γ της παρούσας υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού.
δ) Για τις περιπτώσεις α, γ, δ, ε, στ, ζ η, και θ της παραγράφου 2.2.3.3 προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του
οι οριζόµενοι στις περιπτώσεις αυτές λόγοι αποκλεισµού.
ε) Για την περίπτωση ι της παραγράφου 2.2.3.3 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν
πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της περίπτωσης γ της παρ. 2 του άρθρου 68
του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016, ως ισχύει την παρ. 17 του άρθρου 376 , µέχρι
να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση του άρθρου
2.2.3.2γ της παρούσας υποβάλλεται την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (γ) του παρόντος
άρθρου.
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών να υποβάλλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού
και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το
οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου
των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύµβασης.
Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι
οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και
τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν.
4412/2016, προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν
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λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα από τον προσωρινό
ανάδοχο.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της
έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό
περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του
οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται
µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, µε εκτύπωση
της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - µέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου
επαγγελµατικού
ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή
της
χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες
αρχές παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.3.

στ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του προσφέροντος οικονοµικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του
ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν
α)πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους
εγκατάστασης.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου
του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
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διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο .
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
Β.3.1 Για τον µέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας:
Σε περίπτωση νοµικών προσώπων που έχουν εκ του νόµου υποχρέωση σύνταξης και
δηµοσίευσης ισολογισµού:

∆ηµοσιευµένους Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα δηµοσιευµένων ισολογισµών των
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι
µικρότερος, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών ή υπεύθυνη δήλωση
περί του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) προηγούµενων ετών, σε
περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισµών.
Στην περίπτωση
κατά την
οποία ο
ισολογισµός του 2019 δεν έχει δηµοσιευθεί,
οι
Προσφέροντες υποβάλουν, ισοζυγίου µηνός ∆εκεµβρίου 2019. Το ισοζύγιο
αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εµφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος
Εργασιών για τη χρήση 2019 και από ποιους λογαριασµούς του ισοζυγίου αυτός αποτελείται.
Σε πρίπτωση φυσικών προσώπων ή νοµικών προσώπων που δεν έχουν εκ του νόµου υποχρέωση
σύνταξης ή και δηµοσίευσης ισολογισµού:

Αντίγραφα, των φορολογικών δηλώσεων ή των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων ή των
εντύπων Ε3 και Ε5 (Έντυπο Ν) εκτυπωµένο από το Taxisnet για το χρονικό διάστηµα που
αντιστοιχεί στις τρεις (3) χρήσεις ή για όσο διάστηµα ασκεί την επιχειρησιακή του δράση
εφόσον αυτό είναι µικρότερο.
Ως τελευταία χρήση νοείται αυτή του έτους 2019 και θα πρέπει να προσκοµιστούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τη διακήρυξη.
Για την απόδειξη πλήρωσης του σχετικού όρου περί µέσου ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών της
τελευταίας τριετίας, οι συµµετέχοντες θα προσκοµίσουν Παραστατικά- τιµολόγια και
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρούσας διακήρυξης που αφορούν
σε υπηρεσίες συναφείς µε το αντικείµενο της σύµβασης ήτοι υπηρεσίες καθαρισµού και εάν
αυτά δεν υπάρχουν, θα προσκοµίσουν Υπεύθυνη δήλωσή µε την µορφή καταλόγου ψηφιακά
υπογεγραµµένη.
Β.3.2 Βεβαίωση αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος για την πιστοληπτική ικανότητα της
επιχείρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2.5 της παρούσας. Στην εν λόγω βεβαίωση
θα πρέπει να αναγράφονται διακριτά τα ποσά που διατίθενται στον οικονοµικό φορέα για
χρηµατοδότηση και πιστοδοτήσεις και για εγγυητικές επιστολές, ακολούθως προς το Υπόδειγµα
πιστοληπτικής ικανότητας που παρατίθεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας. Τα ποσά πρέπει
να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ως ειδικότερα ορίζεται στο
ανωτέρω άρθρο, ήτοι συνολικό ποσό ανερχόµενο τουλάχιστον σε ποσοστό 30% της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης ανά Τµήµα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά .
γ) Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης εν ισχύ, και το σχετικό παραστατικό εξόφλησης
του ασφαλίστρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2.2.5 της παρούσας.
29

20PROC007611049 2020-11-09
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν στοιχεία τεκµηρίωσης για την κατάλληλα τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη
εµπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε Φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα
ή/και σε Ιδιώτες από τον υποψήφιο ανάδοχο ως ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής,
συγκεκριµένα:
α) κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών καθαριότητας που πραγµατοποιήθηκαν την τελευταία
τριετία µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού
αποδέκτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή µε
πιστοποιητικά (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης) τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρµόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε τα αντίστοιχα παραστατικά ήτοι
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοσή τους ή τέτοια δεν υπάρχουν,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του φορέα και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, υπεύθυνη δήλωση
του παρόχου. Ο Πίνακας Υπηρεσιών πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:

Α/
Α

ΑΠΟ∆ΕΚ
ΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΠΑΡΟΧ
ΗΣ
ΥΠΗΡΕ
ΣΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΠΟΣΟ
ΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΙΟΠΟΙΗ
ΚΑΙ
ΜΕΝΩΝ
ΛΗΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΧ
ΥΛΟΠΟΙΗ ΕΘΗΣΩΝ
ΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙ
ΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΝΩΣΗΣ/ΚΟΙΝΟ
ΠΡΑΞΙΑΣ

Εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαµβάνεται υπόψη το ύψος της
εκτελεσθείσας δαπάνης που καλύπτεται από τιµολόγια και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, µέχρι
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση εκτέλεσης της σύµβασης από ένωση/κοινοπραξία οικονοµικών
φορέων θα πρέπει να συµπληρωθεί το τελευταίο πεδίο του πίνακα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός των ανωτέρω παροχών υπηρεσιών καθαρισµού θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος µε το 30% της εκτιµώµενης αξίας της παρούσας σύµβασης της υπό ανάθεση
υπηρεσίας προ ΦΠΑ.
Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν .
α) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή άλλο ισοδύναµο, εν ισχύι για την Ανάπτυξη Συστήµατος
∆ιαχείρισης της Ποιότητας µε πεδίο εφαρµογής το αντικείµενο της διακήρυξης (Γενικές
Υπηρεσίες καθαριότητας σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους)
β) Πιστοποιητικό
κατά το
πρότυπο
του
OHSAS / 18001 ή άλλο ισοδύναµο, εν
ισχύι για
τη
διαχείριση
υγείας και
ασφάλειας
στην εργασία για το πεδίο
εφαρµογής το αντικείµενο της διακήρυξης (Γενικές Υπηρεσίες καθαριότητας σε δηµόσιους και
ιδιωτικούς χώρους).
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γ)Πιστοποιητικό κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001 ή άλλο ισοδύναµο, εν ισχύι για την
περιβαλλοντική διαχείριση.
Τα ως άνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισµένο φορέα διαπίστευσης
ή από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας
είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)προσκοµίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του
οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και
µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε
τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση
του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη
σύσταση, µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Συγκεκριµένα:
Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο διαγωνισµό και εξουσιοδότηση
σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
Απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση νοµικού προσώπου, συλλογικού οργάνου σχετικά
µε την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς υπογραφή της κατακυρωθείσας υπηρεσίας
και επιπλέον της γενικής εκπροσώπησης του εν λόγω νοµικού προσώπου
Σε περίπτωση ΑΕ
i) Το κωδικοποιηµένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από
το Γ.Ε.Μ.Η.,
ii) Το ΦΕΚ ή την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. συστάσεως της εταιρείας,
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iii) Το ΦΕΚ ή την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας,
ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του
∆.Σ. για την ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής
αυτού στο αρµόδιο Γ.Ε.Μ.Η., µε το σχετικό αριθµό πρωτοκόλλου για την καταχώρηση
αυτού στο Γ.Ε.Μ.Η. και αντίγραφο του
αποδεικτικού πληρωµής προς δηµοσίευση του στο Γ.Ε.ΜΗ.
αρµόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εµφαίνονται
όλες οι
τροποποιήσεις

iv) Πιστοποιητικό από το
καταστατικές

Σε περίπτωση ΕΠΕ
i) Το ΦΕΚ ή την ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σύστασης της εταιρείας,


ii) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του,
καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ ή ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ.,
iii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της
εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά
ΦΕΚ ή ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ,
iv) Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Γ.Ε.Μ.Η. όπου θα εµφαίνονται όλες οι καταστατικές
τροποποιήσεις
Σε περίπτωση ΙΚΕ
i) Ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως
ισχύει σε ακριβές αντίγραφο από το Γ.Ε.Μ.Η.,


ii) Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της
εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από Γ.Ε.Μ.Η.,
iii) Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Γ.Ε.Μ.Η., όπου θα εµφαίνονται όλες οι καταστατικές
τροποποιήσεις
Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών Ο.Ε. και Ε.Ε.
i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε
αντίγραφα θεωρηµένα από Αρµόδια Αρχή (δικαστικής ή διοικητικής),


ii) Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύµφωνα µε το καταστατικό της
εταιρείας, για τον ορισµό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής,
iii) Πιστοποιητικό από Αρµόδια Αρχή (δικαστικής ή διοικητικής) όπου θα εµφαίνονται
όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις.
Για Ηµεδαπό /Αλλοδαπό ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ :
Εάν ο προσφέρων/συµµετέχων σε ένωση, σύµπραξη κλπ. είναι ηµεδαπό φυσικό
πρόσωπο, καταθέτει έναρξη Επιτηδεύµατος και τις µεταβολές του από την αντίστοιχη
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, εάν δε είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, τα ισοδύναµα
στην οικεία χώρα, εάν δε αυτά δεν υφίστανται, αντικαθίστανται από σχετική ένορκη
βεβαίωση ενώπιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση
που δεν προβλέπεται από το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από συµβολαιογράφο,
δικαστική ή διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
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Σε περίπτωση Ενώσεων / Κοινοπραξιών:
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν µε κοινή προσφορά, υποβάλλουν
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.:


(α) Τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε οικονοµικό φορέα
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που συµµετέχει στην ένωση ή την (υπό σύσταση)
κοινοπραξία.
(β) ∆ήλωση του κάθε οικονοµικού φορέα που συµµετέχει στην ένωση/ κοινοπραξία,
ψηφιακά υπογεγραµµένη στην οποία θα εµφαίνεται το ποσοστό του αντικειµένου της
σύµβασης (Υπηρεσίες) και το αντικείµενο που καθένας εξ αυτών αναλαµβάνει επί του
συνόλου της προσφοράς.
Τα ανωτέρω υπό (β) θα πρέπει να αναφέρονται και στις αποφάσεις των αρµοδίων
συλλογικών οργάνων ( ∆Σ) των νοµικών προσώπων – µελών της ένωσης /κοινοπραξίας
που επίσης θα υποβληθούν.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών καθαρισµού της παρούσας στην
ένωση/κοινοπραξια, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών, για το
σκοπό αυτό όπως ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ προσφέροντος και τρίτου στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ή από οποιοδήποτε κατάλληλο µέσο όπως προβλέπεται στα άρθρα 78 παρ. 1
και 80 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
Σηµειώνεται ότι η ως άνω δέσµευση θα µπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συµφωνητικό
µεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ή από οποιοδήποτε
άλλο κατάλληλο µέσο.

Τα αλλοδαπά έγγραφα, που υποβάλλονται από φυσικά ή νοµικά αλλοδαπά πρόσωπα, θα
πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται µε επικυρωµένη µετάφραση.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και
σε απλή φωτοτυπία εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους.

Β.8. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά
την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να
προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.

Α.2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής στο σύνολο των υπηρεσιών.
Α.2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
∆ιακήρυξης, για το σύνολο των υπηρεσιών.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας
µέλος της ένωσης δε µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε
απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την
Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης
που
προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της ΥΑ 56902/215 « Τεχνικές Λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων»
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
και
να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.∆ιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια
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το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο
θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να
συµπληρώσουν, να υπογράψουν ηλεκτρονικά και να αναρτήσουν σε µορφή .pdf τα έντυπα του
Παραρτήµατος ΙI: Αντικείµενο – Τεχνικές Προδιαγραφές και του Παραρτήµατος ΙΙΙ:
Υπόδειγµα Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφοράς της παρούσας ∆ιακήρυξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν
προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Επισηµαίνεται ότι η ως άνω υποχρέωση υποβολής σε έντυπη µορφή της εγγυητικής επιστολής
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του ΤΜΕ∆Ε), οι οποίες
φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Ο εν λόγω φάκελος θα φέρει την ένδειξη:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά

του …..
για την ∆ιακήρυξη : «……………….»
µε αναθέτουσα αρχή …….
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών…..
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Ο κλειστός σφραγισµένος φάκελος θα συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
προσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού
προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
fax, e-mail).
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών
της ένωσης.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται κάθε υποβολή
συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε σηµείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και
στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία
αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών
της ένωσης.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τις προσφορές µε
χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής
υπογραφής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του
Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙV.
Οι οικονοµικοί φορείς συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI).
Επισηµαίνεται ότι από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
37

20PROC007611049 2020-11-09
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές
Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος ΙΙ της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως
άνω Παράρτηµα, ήτοι τον πίνακα συµµόρφωσης του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας
συµπληρωµένο και ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Με τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στην παρούσα διαδικασία, τεκµαίρεται η από µέρους
του πλήρης αποδοχή και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της υπό ανάθεσης σύµβασης.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙ της διακήρυξης:
Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς παρατίθεται στο Παράρτηµα IΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Α. Τιµές
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ στο σύνολο των υπηρεσιών ανά Τµήµα
όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ Πίνακες Ανάλυσης Οικονοµικής Προσφορά.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο υποψήφιος µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής στο σύνολο των προσφεροµένων υπηρεσιών.
Επειδή στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την
ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα IV της παρούσας διακήρυξης)
σε µορφή pdf.
Σε περίπτωση λάθους αναγραφής της τιµής στον πίνακα οικονοµικής προσφοράς υπερισχύει το
ολογράφως έναντι του αριθµητικού.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναπροσαρµόζονται.
Η τιµή δίνεται σε ευρώ
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει
τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα
αρχή στην διακήρυξη.
Οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούνται να τηρήσουν τις
διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει και να αναφέρουν
ρητώς στην προσφορά τους, εκτός των άλλων τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.
Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της
προσφοράς τους.
Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και
τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο
της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενoι.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
εκατόν ογδόντα (180 ηµερών) από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µετά οριζόµενα στο άρθρο 97 παρ.4 του ν.4412/16, µετά από
έγγραφο αίτηµα προς τους υποψηφίους αναδόχους πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, µε
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν
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είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί
παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον
η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από
τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
1. η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς,
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης) της παρούσας,
2.η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε το άρθρο 102 του
ν. 4412/2016,
3.για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
4.η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
5.η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3. περ.γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων,
6.η οποία είναι υπό αίρεση,
7. η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
8. η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

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


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Παρασκευή 18.12.2020 και ώρα 10:00



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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2.,
κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου..
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η τελευταία
να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών
προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι
φάκελοι όλων των
υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών.
41

20PROC007611049 2020-11-09
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε
πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται
από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή
προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιµες προσφορές. [Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται
οµοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα
όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους
προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή
των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, εντός της ανωτέρω προθεσµίας, αίτηµα προς το αρµόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών
για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.
Όσοι οικονοµικοί φορείς δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου
103 του ν. 4412/16, ως ισχύει, λαµβάνουν γνώση, εφόσον το επιθυµούν, των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, υποβάλλοντας αίτηµα ψηφιακά υπογεγραµµένο, στον
αριθµό συστήµατος, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i)

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή
ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και
2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την
δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για
τη µαταίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
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Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για το σύνολό των ζητουµένων υπηρεσιών ή
περισσότερες ή λιγότερες υπηρεσίες κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην
περίπτωση περισσοτέρων υπηρεσιών και ποσοστό 50% στην περίπτωση λιγότερων υπηρεσιών.
Για κατακύρωση µέρους των υπηρεσιών κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.και µόνο στην περίπτωση του
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά τη
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά.
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές
και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά
πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
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γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή
ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ
µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν
κωλύεται η σύναψη της σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366
του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύµφωνα και µε την
παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών
και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαµβάνεται
αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει
παρεµπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
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Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται
αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό
µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως
πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου. ∆ικαίωµα άσκησης των
ίδιων ενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την
προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης
ακύρωσης λογίζονται ως συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς
προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν
εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη
συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης
ακύρωσης.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για
την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη
ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και
371 του ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης µε αιτιολογηµένη
απόφασή της για τους παρακάτω λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν 4412/2016
µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης εάν διαπιστωθούν
σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα
το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή η παράλειψη.
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Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Ο Ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ανερχόµενου σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της παρούσας ∆ιακήρυξης και ακολούθως προς τα
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε
απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης και
του νόµου, ως κατά περίπτωση ορίζεται.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης και εφόσον δεν έχει προκύψει λόγος
κατάπτωσής της.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.

4.2

Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' έως ε' της παραγράφου
1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως
άνω άρθρου.
Συγκεκριµένα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλήτως,καθόλη τη διάρκεια της
σύµβασης τα αναγραφόµενα στην προσφορά του, και ΕΙ∆ΙΚΩΣ τις υποχρεώσεις του
αναφορικώς µε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (Α/115), ιδίως και ως προς τα εξής.
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
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στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει και δηλώνει ότι θα εφαρµόσει κατά γράµµα τις διατάξεις της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο
από τα όργανα
που επιβλέπουν την
εκτέλεση
αρµόδιες

ελέγχεται και βεβαιώνεται
της σύµβασης και
τις

δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.
4.4

Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου
µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο
θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. [σε περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική
επάρκεια-τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
προβλέπονται στο σηµείο αυτό όροι σχετικά µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
αντικατάστασής του]
3. Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης των
υπηρεσιών της παρούσας και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της διακήρυξης
των υπηρεσιών της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον,
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού
η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ.
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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Επισηµαίνεται ότι εάν ο υπεργολάβος παρουσιαστεί µετά την ανάθεση της παρούσας, θα
πρέπει να προσκοµιστούν τα πιστοποιητικά και όλα τα απαραίτητα κατά νόµον δικαιολογητικά.
Κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3843/2010, εάν ο Ανάδοχος
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών της παρούσας ή µέρος αυτής σε υπεργολάβο, υποχρεούται
αµέσως να ενηµερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος και ο ο υπεργολάβος
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των
πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
4.5

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016.
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.
Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.

4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. H Aναθέτουσα Αρχή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλει
υποχρεωτικά την παρούσα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση
της παρ. 5 ή της παρ. 7 τoυ άρθρoυ 68 τoυ ν. 3863/2010 (Α` 115).

4.7. Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος δηλώνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων, ότι αποδέχεται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
καθαρισµού των εξωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ και έχει την απαιτούµενη
υλικοτεχνική υποδοµή, το κατάλληλο προσωπικό, πληροί δε όλες τις απαιτούµενες εκ του νόµου
και της προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα 1) και της προσφοράς του (Παράρτηµα 2)
υποχρεώσεις.
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2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως διαθέσει υπαλλήλους του ως, προσωπικό καθαρισµού οι
οποίοι πληρούν όλες τις νόµιµες και τις απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη προϋποθέσεις,
προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες καθαρισµού στους εξωτερικούς χώρους των κτηρίων του
ΕΚΠΑ της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της προαναφερόµενης διακήρυξης
(Παράρτηµα 1) και της προσφοράς του (Παράρτηµα 2). Στην σύµβαση θα επισυναφθεί ως
Παράρτηµα 3 η ονοµαστική κατάσταση προσωπικού µε το οποίο ο ανάδοχος θα εκτελέσει τη
σύµβαση. Ο Ανάδοχος υποβάλει ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού µε το οποίο θα
εκτελέσει τη σύµβαση, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ
της ∆ιακήρυξης και µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, µετά την ηλεκτρονική τους
υποβολή στο Σ.Ε.Π.Ε, όπως ρητά ορίζεται στην υπ΄αριθµ.5072/6/25.02.13 Υπουργική Απόφαση.
Η κατάσταση αυτή προσαρτάται στη σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η ονοµαστική κατάσταση προσωπικού ελέγχεται από το
αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τη συµβατότητά της µε τους όρους του
Παράρτηµατος ΙΙ της ∆ιακήρυξης και την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
3. Το προσωπικό του θα υπογράφει παρουσιολόγιο το οποίο θα φέρει την υπογραφή του
Επόπτη του κάθε κτηρίου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει αλλαγή στο προσωπικό του,
υποχρεούται να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή υποβάλλοντας την εκάστοτε
επικαιροποιηµένη ονοµαστική κατάσταση.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει και να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο
εκτελώντας όλες τις επιµέρους εργασίες που αυτό περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη
(Παράρτηµα 1), την προσφορά του (Παράρτηµα 2), την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους
της σύµβασης, άλλως θα επέλθει κάθε νόµιµη και συµβατική συνέπεια, µη αποκλειοµένης και
της αποκατάστασης κάθε ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα, στη ∆ιακήρυξη (Παράρτηµα 1) και στην ισχύουσα νοµοθεσία.
5. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι θα τηρήσει και θα εφαρµόσει όλες τις οριζόµενες από το νόµο
και τη ∆ιακήρυξη ειδικώς προβλεπόµενες υποχρεώσεις του, ανεπιφύλακτα δε αποδέχεται όλους
τους όρους των εγγράφων της σύµβασης κατά την έννοια του ν. 4412/2016 .
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης,
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, εν ισχύι και παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου
αξίας ίσης του συµβατικού τιµήµατος και χρόνο ισχύος αντίστοιχο µε το χρόνο διάρκειας της
σύµβασης που θα υπογραφεί. Με το ασφαλιστήριο θα καλύπτονται όλες οι ευθύνες του
Αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς και των τυχόν υλικών ζηµιών/σωµατικών βλαβών
κλπ. που θα προκληθούν εξ υπαιτιότητος του προσωπικού του.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας απέναντι στο απασχολούµενο προσωπικό. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας κλπ.
που προκληθεί σε οποιονδήποτε
(συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού του, προσωπικού, ∆ΕΠ, Φοιτητών και οποιουδήποτε
τρίτου κατά την παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας) ο Ανάδοχος υποχρεούται µόνο αυτός
σε αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση σύναψης συµβάσεων αορίστου ή ορισµένου χρόνου µε
τους απασχολούµενους ή τυχόν σύµβασης έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει
αυτές στις αρµόδιες φορολογικές κλπ. αρχές, κατά τα νόµιµα . Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει
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τυχόν καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά µε την αθέτηση των
συµβατικών του υποχρεώσεων υποβληθείσες εγγράφως, ενηµερώνει δε τις αρµόδιες Αρχές και
προβαίνει στις κατά περίπτωση νόµιµες ενέργειες.
Η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαντλείται µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής
του Αναδόχου.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
και ιδιαιτέρως του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, υποχρεούται δε να εφοδιάζει τους
εργαζοµενους µε αντίγραφο της κατάστασης του προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν
απασχολούνται εκτός έδρας της επιχείρησης.
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5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται, σε Ευρώ, µε µηνιαία καταβολή της αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τον εκάστοτε προηγούµενο της πληρωµής µήνα, µε την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εκάστοτε υπηρεσίας που αφορά η πληρωµή ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον αµέσως προηγούµενο µήνα..
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
δ) Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης µε τις τυχόν τροποποιήσεις της µέχρι και τον
προηγούµενο µήνα, µετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο Σ.Ε.Π.Ε, όπως ρητά ορίζεται στην
υπ΄αριθµ.5072/6/25.02.13 Υπουργική Απόφαση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να είναι
σύµφωνες µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της σύµβασης και να µην υπολείπονται του ελαχίστου νοµίµου εργατικού κόστους.
ε) Αντίγραφο της τρέχουσας Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆) από το ΙΚΑ.
στ) Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στην υπηρεσία
προσωπικό του Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα,
σχετικά µε το ληξιπρόθεσµο των αναλογουσών εισφορών, µε θεώρηση του ασφαλιστικού
οργανισµού ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή.
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους
µισθούς, τα επιδόµατα κ.λ.π. στο απασχοληθέν προσωπικό.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της
υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ
Ν. 2238/94, (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα).
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν4412/2016. Επιπλέον υπάγεται µε τέλος
χαρτοσήµου 3 % επί της κράτησης 0,07 %. (∆ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της
Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµικών) και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου.
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γ) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή (ΕΚΠΑ) στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
δ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 31619 ΦΕΚ
Β΄969/22.03.2017 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών. Επιπλέον υπάγεται µε τέλος χαρτοσήµου 3 % επί της κράτησης
0,06 %. (∆ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του
Υπουργείου Οικονοµικών) και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήµου.
ε) µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων
οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει την Ανάδοχο.
Επισηµαίνεται ότι:
α)Τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο, ενώ
τυχόν µείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, µειούµενου αναλόγως του
συµβατικού τιµήµατος.
β)Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου αυτής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) στις ακόλουθες περιπτώσεις :
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη
των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών
κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας
της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που
τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας
συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι
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της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Στην
περίπτωση
αυτή
του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαµβάνει
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών
στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός,
θέτοντας
προθεσµία για
τη συµµόρφωσή του, η
οποία
δεν µπορεί να
είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι
λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση
µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση διαπίστωσης από δηµόσια αρχή (ενδεικτικά
από την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΙΚΑ κλπ.) οποιασδήποτε παράβασης υποχρέωσης του
Αναδόχου που απορρέει από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία έναντι του προσωπικού
που απασχολεί.
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από το αρθ. 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, επέρχονται οι αναφερόµενες στο άρθρο
αυτό συνέπειες.
Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της
εργατικής και ασφαλιστικης νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επισης,
ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν
τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελια της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και
στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου.
Ειδικότερα, όταν οι υπηρεσίες ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του
αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του ανωτέρω άρθρου κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όταν οι
παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται όµως, από τον αποδέκτη των Υπηρεσιών οι
αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση όταν:
α)η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
5.3

Ποινικές Ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις
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βάρος του ποινικές ρήτρες κατ’ άρθρο 218 του ν. 4412/2016, µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί
της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια
και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης
έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών
αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο. Σε περίπτωση Ένωσης η προβλεπόµενη ποινική ρήτρα επιβάλλεται στα
µέλη της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο

5.4. Απόρριψη παραδοτέου (υπηρεσιών) - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε
τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Αν
ο
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν
µέσα
στην
προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
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5.5 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση
της σύµβασης), 6.4. (Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης), καθώς και κατ΄ εφαρµογή
των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί..
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6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύµβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται
από την καθύλην υπηρεσία ή άλλως από την Υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για
όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των ως άνω όρων και για ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Με απόφασή του αρµοδίου οργάνου η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει για την παρακολούθηση της
σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση
ο Επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. .Τον Επόπτη-Συντονιστή υποβοηθούν στο έργο του οι
Επόπτες των Κτηρίων του ΕΚΠΑ δεδοµένου ότι το είδος της παροχής των υπηρεσιών
καθαρισµού απαιτεί συνεχή ετοιµότητα σε ηµερήσια βάση. Οι µηνιαίες Βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παραλαβής προκειµένου να διενεργηθεί η
εν λόγω παραλαβή.
Τα καθήκοντα του Επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο
ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η
καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και
άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται
από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την
τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν
αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της
σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

∆ιάρκεια σύµβασης

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
6.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Οι υπηρεσίες παραλαµβάνονται τµηµατικά, ανά ηµερολογιακό µήνα, µε την σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας
Αρχής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Η Επιτροπή Παραλαβής λαµβάνοντας υπόψη τις επί µέρους Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ανά
εξωτερικό χώρο Κτηρίου και εφόσον διαπιστώσει: 1) την ορθή εκτέλεση των παρεχόµενων
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υπηρεσιών καθαρισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της σύµβασης 2) την εµπρόθεσµη και κατά
τα νόµιµα παροχή 3) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει/επιβεβαιώσει
ρητά τις παρασχεθείσες υπηρεσίες εργασίες, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των
εν λόγω παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν
οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών
και συνεπώς εάν οι τελευταίες κάλυψαν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι δεν έχει επηρεαστεί η καταλληλόλητα των παρασχεθεισών υπηρεσιών , µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.
6.4 Ανωτέρα Βία
α) Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
β) Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
γ) Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
- γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του Αναδόχου
-πληµµύρα
-σεισµός
- πόλεµος
-εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών
-εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγή
δ) Ο Ανάδοχος επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Αφού εξεταστεί το αίτηµα του αναδόχου από τα αρµόδια όργανα του ΕΚΠΑ. Η Αναθέτουσα
Αρχή θα κοινοποιήσει εγγράφως την σχετική απόφαση της.
6.5

Εκχωρήσεις

Απαγορεύεται η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή/και απαίτησης του
Αναδόχου, που απορρέει από την παρούσα σύµβαση, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.
6.6. Ρήτρα Εχεµύθειας – Εµπιστευτικότητας – Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους
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(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του, σε γνώση αυτού, του προσωπικού του και οποιουδήποτε τρίτου συνδέεται µε
αυτόν.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την παρούσα
σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής ,δε δεσµεύει
δε αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της
συναίνεση.
3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεµύθειας αναφορικά µε κάθε
πληροφορία που περιήλθε σ’ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας
(«Εµπιστευτική Πληροφορία») και δεσµεύεται να µην αποκαλύψει ή χρησιµοποιήσει
οποιαδήποτε Εµπιστευτική Πληροφορία.
4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, µερική ή ολική,
είτε για λογαριασµό τους, είτε, για λογαριασµό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των
προσωπικών δεδοµένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούµενων του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
που τα αποκτούν, µε οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου τηρούν δε
τον Κανονισµό ΕΕ 2016/679. Ο Ανάδοχος δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα
συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε, σχετική µε το ανωτέρω εδάφιο, επιµέρους υπόδειξη/διαδικασία
κλπ. της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το προσωπικό του για το περιεχόµενο της
υποχρέωσης εχεµύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενηµερώνει
αµέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή και χρήση
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
6.7

Ειδικός Όρος (άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3886/2010 ως ισχύει)

Στην σύµβαση, κατ’ εφαρµογή των αναγραφοµένων στο άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3886/2010 ως
τροποποιήθηκε και ισχύει, περιλαµβάνονται ρητώς τα στοιχεία α έως και στ, που αναφέρονται
στην πρώτη παράγραφο του ιδίου αυτού άρθρου και συγκεκριµένα:
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο
β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας
γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι (Επισυνάπτεται
σχετικό αντίγραφο αυτής στην προσφορά του Αναδόχου
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές
αυτών των εργαζοµένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού υποχρεούνται µε ποινή αποκλεισµού να
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού κέρδους και των
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νόµιµων υπέρ δηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν
στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόµενοι.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρη συµµόρφωση ως προς την εφαρµογή των
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Καθηγ. ∆ηµήτριος Τούσουλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των εξωτερικών χώρων
των κτηρίων του ΕΚΠΑ


Ιατρική Σχολή Κτήριο επί της οδού Μ. Ασίας 75 Γουδή



Τµήµα Νοσηλευτικής Κτήριο επί των οδών Παπαδιαµαντοπούλου 123 και ∆ήλου 1Α,
Γουδή



Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας, Κτήριο επί των οδών Μ. Ασίας & ∆ήλου 1, Γουδή



Οδοντιατρική Σχολή Κτήρια επί της οδού Θηβών 2, Γουδή

(Επιφάνεια:35.151,09 τ.µ)



«Αττικό Νοσοκοµείο Κτήριο επί της οδού Ρίµινι 1, Χαϊδάρι».

(Επιφάνεια: 14.000τ.µ)


«Σ.Ε.Φ.Φ.Α. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 41, ∆άφνη.»

(Επιφάνεια: 2.000 τ.µ.)


Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστηµίου επί της οδού Πανεπιστηµίου 30, Αθήνα



Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο Κτήριο επί των οδών Μαρασλή 4-6 & Σουηδίας, Αθήνα



Νοµική Σχολή,και Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Κτήριο επί των οδών
Σίνα & Σόλωνος Αθήνα



Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Κτήρια επί των οδών Θεµιστοκλέους 6 και
Γαµβέττα, Σοφοκλέους 1 (Γρυπάρειο Μέγαρο) και Αιόλου 42/44 Αθήνα



Κτήριο Παλαιού & Νέου Χηµείου επί των οδών Σόλωνος 104 & Ναυαρίνου 13Α, Αθήνα



Κτήριο Μουσείου επί της οδού Θόλου 4, Αθήνα

(Επιφάνεια: 13.850τ.µ)


«Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα»

(Επιφάνεια: 700.000 τ.µ)
Με την υποβολή προσφοράς τεκµαίρεται η εκ µέρους του προσφέροντος πλήρης γνώση της
διαµόρφωσης και κατάσταση των ως άνω χώρων. Επιθεώρηση των χώρων, είναι δυνατή κατόπιν
συνεννοήσεως µε τους αρµόδιους επόπτες που αναφέρονται στο

∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης
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Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Οι υπηρεσίες παραλαµβάνονται τµηµατικά, ανά ηµερολογιακό µήνα. Η εκτέλεσης της
υπηρεσίας θα καθοριστεί σε συνεννόηση µε τους αρµόδιους επόπτες των κτηρίων του ΕΚΠΑ
της αναθέτουσας αρχής στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την
παρακολούθηση της σύµβασης, της οποίας η εκτέλεση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε
ηµερήσια βάση, υπογράφουν σε µηνιαία βάση Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, τις
οποίες προσκοµίζουν στην Επιτροπή Παραλαβής.
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται,
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
Η Επιτροπή Παραλαβής, εφόσον διαπιστώσει: 1) την εµπρόθεσµη παράδοση, 2) την
ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες,
συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι
το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 0899 σχετική
πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2021 του Φορέα.
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 193.548,38 € (εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων
σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 24% ανερχόµενης συνολικώς σε
ποσό 240.000,00 € (διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24

Ο προϋπολογισµός αποτελεί ένδειξη της προεκτίµησης του κόστους της σύµβασης και ανώτατο
όριο προσφοράς.
Κρατήσεις υπέρ τρίτων: όλες οι νόµιµές κρατήσεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 5.1 της
παρούσας διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των εξωτερικών χώρων
των κτηρίων του ΕΚΠΑ.
Ιατρική Σχολή, Κτήριο επί της οδού Μ. Ασίας 75, Γουδί
Εξωτερικοί Χώροι 29.367,10 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Κηπάρια
∆ιάδροµοι
∆ρόµοι
Χώροι στάθµευσης
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Εξωτερικές σκάλες
Πεζόδροµοι
Πλακοστρωµένες επιφάνειες µε πλάκες πεζοδροµίου (εσοχές στα όρια του οικοπέδου)
Στους εξωτερικούς χώρους της Ιατρικής συµπεριλαµβάνονται οι υπαίθριοι χώροι
του Πειραµατικού Χειρουργείου, οδού Αγ. Θωµά
Περίβολος γηπέδων τένις, οδού Τετραπόλεως
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (καθηµερινά): 8

Τµήµα Νοσηλευτικής, Κτήριο επί των οδών Παπαδιαµαντοπούλου 123 και ∆ήλου 1Α, Γουδί, και
Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας, Κτήριο επί των οδών Μ. Ασίας και ∆ήλου 1, Γουδί
Εξωτερικοί Χώροι 700,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό τρεις (3) φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Εξωτερικές σκάλες
Παρτέρια
Χώροι ανάµεσα στα κτίρια
Πλακοστρωµένη επιφάνεια µε πλάκες πεζοδροµίου (εσοχές στα όρια του οικοπέδου)
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (τρεις φορές την εβδοµάδα): 1
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή στο Τµήµα Νοσηλευτικής: 30᾽ ανά ηµέρα
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή στην Βιβλιοθήκη Επιστηµών Υγείας: 30᾽ ανά ηµέρα

Οδοντιατρική Σχολή, Κτήρια επί της οδού Θηβών 2, Γουδί
Εξωτερικοί Χώροι 1.000,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό δύο (2) φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Εξωτερικές σκάλες
Χώροι στάθµευσης
Περίβολος παλαιού και νέου κτηρίου
Παρτέρια
Περίβολος Ιερού Ναού Αγίου Αντύπα
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (δύο φορές την εβδοµάδα): 1

Ιατρική Σχολή, Κτήριο επί της οδού Ρίµινι 1, Χαϊδάρι (Κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., Αττικό Νοσοκοµείο)
Εξωτερικοί Χώροι 14.000,00 τ.µ.
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Χώροι προς καθαρισµό τέσσερεις (4) φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Χώροι στάθµευσης
Νησίδες
Πεζόδροµοι
Κήποι
∆ιάδροµοι
Εξωτερικές σκάλες
Χώροι ανάµεσα στα κτήρια
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (τέσσερεις φορές την εβδοµάδα): 1

Σ.Ε.Φ.Α.Α. επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 41, ∆άφνη
Εξωτερικοί Χώροι 4.000,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Χώροι στάθµευσης
Κήποι
∆ιάδροµοι
Περίβολος γηπέδων
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (πέντε φορές την εβδοµάδα): 3 ώρες τρεις φορές την εβδοµάδα και 4
ώρες δύο φορές την εβδοµάδα
Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστηµίου επί της οδού Πανεπιστηµίου 30, Αθήνα
Εξωτερικοί Χώροι 3.500,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή )
Παρτέρια
Αυλές
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (καθηµερινά): 3 ώρες τρεις φορές την εβδοµάδα και 4 ώρες δύο
φορές την εβδοµάδα

Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο, Κτήριο επί των οδών Μαρασλή 4-6 και
Σουηδίας, Αθήνα
Εξωτερικοί Χώροι 6.500,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή )
Παρτέρια
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Αυλές
Περίβολος γηπέδων
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα: 1 ώρα τέσσερεις φορές την εβδοµάδα και 2 ώρες µία φορά την
εβδοµάδα

Νοµική Σχολή και Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Κτήριο επί των οδών Σίνα και
Σόλωνος, Αθήνα
Εξωτερικοί Χώροι 2.050,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό τέσσερεις (4) φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Αυλές
Πλακοστρωµένη επιφάνεια µε πλάκες πεζοδροµίου (εσοχές στα όρια του οικοπέδου)
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (τέσσερεις φορές την εβδοµάδα): 2

Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, Κτήρια επί των οδών Θεµιστοκλέους 6 και
Γαµβέττα, Σοφοκλέους 1 (Γρυπάρειο Μέγαρο) και Αιόλου 42/44, Αθήνα
Εξωτερικοί Χώροι 619,70 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό τρεις (3) φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Προκήπιο (πρασιά)
Είσοδος/Έξοδος χώρων στάθµευσης
Αίθρια
Παρόδιος στοά
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (τρεις φορές την εβδοµάδα): 1

Κτήρια Παλαιού Χηµείου επί της οδού Σόλωνος 104 και Νέου Χηµείου επί της οδού Ναυαρίνου
13Α, Αθήνα
Εξωτερικοί Χώροι 1500,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό καθηµερινά (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Αυλές
Παρτέρια
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα: 1 ώρα τέσσερεις φορές την εβδοµάδα και 2 ώρες µία φορά την
εβδοµάδα

Κτήριο Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστηµίου επί της οδού Θόλου 4, Αθήνα
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Εξωτερικοί Χώροι 300,00 τ.µ.

Χώροι προς καθαρισµό δύο (2) φορές την εβδοµάδα (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
Αυλές
Παρτέρια
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα (δύο φορές την εβδοµάδα): 1

Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα
Εξωτερικοί Χώροι 470.000,00 τ.µ. περίπου

Χώροι προς καθαρισµό καθηµερινά


Το οδικό δίκτυο ζώνης πλάτους 30 µέτρων από το κέντρο κάθε δρόµου
(ασφαλτοστρωµένο και χωµάτινο) εντός της Πανεπιστηµιόπολης συµπεριλαµβανοµένων των
νησίδων, των πεζοδροµίων και κρασπέδων και ζωνών πλάτους 20 µέτρων πέραν των
πεζοδροµίων και από τις δύο πλευρές του οδικού δικτύου.



Οι περιβάλλοντες χώροι των κτηρίων µε τα εντός αυτών κηπάρια, πεζοδρόµια και
περιµετρικά, ζώνης πλάτους 20 µέτρων.



Οι χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων µε τα εντός αυτών κηπάρια, πεζοδρόµια και
περιµετρικά, ζώνης πλάτους 20 µέτρων.



Οι αθλητικές εγκαταστάσεις µε τα εντός αυτών κηπάρια, πεζοδρόµια και περιµετρικά,
ζώνης πλάτους 20 µέτρων.



Οι χώροι αναψυχής και περιπάτου µε τα εντός αυτών κηπάρια, πεζοδρόµια και
περιµετρικά, ζώνης πλάτους 20 µέτρων.

Αναλυτικά οι προς καθαρισµό χώροι έχουν ως εξής:


Οδικό δίκτυο και παράδροµοι: 66,55 στρέµµατα



Αθλητικές εγκαταστάσεις: 74,481 στρέµµατα



Πεζοδρόµια και πεζόδροµοι: 26,22 στρέµµατα



Νησίδες: 7,91 στρέµµατα



Κηπάρια-παρτέρια: 63,416 στρέµµατα



Χώροι στάθµευσης: 61 στρέµµατα



Περιµετρικοί χώροι (ζώνες) πλάτους 20µ: 170 στρέµµατα

Η συνολική, προς καθαρισµό, δασική έκταση ανέρχεται στα 230 στρέµµατα. Απαιτείται ο
καθαρισµός, από πάσης φύσεως αντικείµενα, των δασικών εκτάσεων, συνολικού εµβαδού 230
στρεµµάτων, 6 φορές το χρόνο.
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Στους εξωτερικούς χώρους της Πανεπιστηµιόπολης δεν συµπεριλαµβάνονται τα στεγασµένα
κτήρια (Α' Φοιτητική Εστία, Β' Παιδικός Σταθµός, Γραµµατεία Μ.Ι.Θ.Ε., Εργαστήρια Μ.Ι.Θ.Ε.,
Αµφιθέατρα Μ.Ι.Θ.Ε., Γυµναστήριο, Β', Γ', ∆' Φοιτητικές Εστίες, Πληροφορική, Υδραγωγείο,
Κ.Ε.Π.Α., Θεολογική Σχολή, Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής, Φιλοσοφική Σχολή, Νέο κτήριο
Τ.Υ.Π.Α. & Ε.Λ.Κ.Ε., ∆ιδασκαλείο Ελληνικής Γλώσσας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Κτήριο
Ενέργειας), συνολικής έκτασης 121 στρεµµάτων.
Ώρες εργασίας ανά ηµέρα: 56 (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή) και 8 ( Σάββατο)
Προτεινόµενο ωράριο:
40 ώρες, 7:00-15:00 (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
16 ώρες, 10:00-18:00 (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή)
8 ώρες, 8:00-16:00 ( Σάββατο)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
1. Γενική υποχρέωση του αναδόχου είναι οι
παραπάνω χώροι να βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση: Καθαροί από πάσης φύσεως
άχρηστα αντικείµενα (φύλλα, χαρτιά, µπουκάλια,
πλαστικά ποτήρια, κουτιά, κλαριά δένδρων και
φυτών, αποτσίγαρα, και παντός είδους άλλα
αντικείµενα), καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να
διαθέσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό
(χειροκίνητα καρότσια, σκούπες, φτυάρια,
µηχανοκίνητα οχήµατα όπου απαιτείται, κ.ά.) και
αναλώσιµα υλικά όπως πλαστικούς σάκους
απορριµµάτων, µικρές σακούλες, γάντια
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2. Τη συλλογή και
µεταφορά
προς
απόµάκρυνση όλων των
αχρήστων
αντικειµένων στη χωµατερή (µπάζα σε σακούλες,
στρώµατα, κιβώτια,
σανίδες, παλέτες,
λαµαρίνες, σίδερα, νεκρά ζώα, κλπ).
3. Καθαρισµός φρεατίων: Τουλάχιστον µία φορά το
χρόνο και οπωσδήποτε το µήνα Σεπτέµβριο, ο
ανάδοχος υποχρεούται στον πλήρη καθαρισµό
των
φρεατίων
(αποµάκρυνση
αχρήστων
αντικειµένων
µετά
από
αφαίρεση
και
επανατοποθέτηση των σχαρών). Η ίδια εργασία
επαναλαµβάνεται κατά µήνα και ιδιαίτερα κατά
τους χειµερινούς µήνες όταν παρατηρείται
δυσκολία απορρόφησης των οµβρίων υδάτων.
4. Αφαίρεση και καθαρισµός αφισών: Άµεση
αφαίρεση και καθαρισµός αφισών, εντύπων και
πανό από οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια.
5. Καθαρισµός πλακοστρωµένων επιφανειών µε
πλάκες πεζοδροµίου, πεζοδρόµων µε τη χρήση
αντλιών νερού υπό πίεση.
6. Καθαρισµός
στα
άκρα
των
δρόµων,
πλακοστρωµένων
επιφανειών
µε
πλάκες
πεζοδροµίου και χώρων στάθµευσης από φύλλα,
καρπούς δένδρων και φυτά που φυτρώνουν στα
συγκεκριµένα σηµεία.
7. Καθαρισµός των κάδων αποκοµιδής
απορριµµάτων και επιµελής τακτοποίηση αυτών.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί και
επιπλέον εργασίες αναλόγως των αναγκών, στο
βαθµό που απαιτείται για να είναι όλοι οι χώροι
διαρκώς καθαροί.
9. Τοποθέτηση σαράντα (40) πλαστικών κάδων,
χωρητικότητας 240 λίτρων ο καθένας, σε χώρους
της
οι
οποίοι
θα
Πανεπιστηµιόπολης,
υποδεικνύονται στον ανάδοχο κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
10. Είναι αναγκαία η συνεχής επικοινωνία και
συνεργασία µε τον Επόπτη ή και το βοηθό
Επόπτη του κάθε κτηρίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ –Οικονοµική Προσφορά-οδηγίες

Οδηγίες (Ειδικές απαιτήσεις οικονοµικής προσφοράς)

1
Η οικονοµική προσφορά αναρτάται ως συνηµµένο αρχείο στον (υπο)φάκελο µε την
ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», σε µορφή pdf και υπογεγραµµένο ψηφιακά µαζί µε
ηλεκτρονικό αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόµενοι.
2
Συµπληρωµατικά στην οικονοµική προσφορά που θα υποβληθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
πρέπει µε ποινή αποκλεισµού και σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010)
«Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013) «Αντιµετώπιση της
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας», να εξειδικεύσει σε
χωριστό αρχείο της προσφοράς του, τα εξής:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο
Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων
υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον
Υποψήφιο Ανάδοχο.
Το Πρόγραµµα καθαρισµού των εξωτερικών χώρων θα υλοποιείται σύµφωνα µε το καθορισµένο
πρόγραµµα κατά τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας ήτοι: Χριστούγεννα, ∆εύτερη ηµέρα
Χριστουγέννων, 25η Μαρτίου, 15 Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, ∆ευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου
(σύµφωνα µε την Α.Ν 380/1968, καθορίζεται ως υποχρεωτική αργία µε την έκδοση αντίστοιχης
υπουργικής απόφασης). και κατά τις ηµέρες– πέραν των επισήµων αργιών – τις οποίες θα
παραµένει κλειστό το Πανεπιστήµιο (κατ’έθιµον αργίες , αργίες για τα ΝΠ∆∆, αργίες για τα
Α.Ε.Ι) ήτοι οι: Πρώτη του έτους (1/1), Θεοφάνεια (06/01), Εορτή Τριών Ιεραρχών (30/01), Καθαρή
∆ευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, Εορτή Αγίου Πνεύµατος, Επέτειος εξέγερσης Πολυτεχνείου
(17/11).
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ…………………

α/α

Αριθµός
εργαζοµένων

Συλλογική
σύµβαση
εργασίας
(1)

Ώρες
Ηµέρες
εργασίας/µήν
εργασίας/µήνα
α

Μηνιαίες MικτέςΗµεροµίσθιο
Αποδοχές
εργαζοµένου εργαζοµένων σε €
(2)

Μηνιαίες
Εργοδοτικές
εισφορές σε
€ (3)

Άθροισµα
µηνιαίων µικτών
αποδοχών
εργαζοµένων
και
Εργοδοτικών
εισφορών σε €

ΣΥΝΟΛΟ

(1) : Θα επισυναφθεί η συλλογική σύµβαση εργασίας
(2) , (3) : Η ανάλυση θα υποβάλλεται σε ανεξάρτητους πίνακες, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΠΙΝΑΚΑ 4

∆ιευκρινίζεται ότι στη στήλη « αριθµός εργαζοµένων» συµπληρώνεται ο αριθµός των εργαζοµένων που
υπάγονται την ίδια συλλογική σύµβαση, εργάζονται τον ίδιο αριθµό ηµερών και ωρών ανά µήνα και ανήκουν
στην
ίδια
ηλικιακή

κατηγορία.

Για τον προσφέροντα
Ηµεροµηνία…………….
Υπογραφή-σφραγίδα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ……………
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ TMHMA KTHΡΙΩΝ)

Μηνιαίο
κόστος/άτοµο

Συνολικό µηνιαίο
κόστος (αριθµός
εργαζοµένων Χ
µηνιαίο Κόστος
/άτοµο)

Συνολικό κόστος
εργαζοµένων για 12
µήνες

Συνολικό
εργαζοµένων για
24 µήνες

Κόστος (µικτών αποδοχών εργαζοµένων και
εργοδοτικών εισφορών σε ευρώ) για την απασχόληση
εργαζοµένων κατά τις εργάσιµές ηµέρες
Κόστος αναλωσίµων για την εκτέλεση του έργου /
µήνα.
Κόστος λοιπών εργασιών (όπου απαιτείται) συµφωνα
µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆ιοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
Εργολαβικό όφελος
Κρατήσεις υπέρ δηµοσίου και τρίτων
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΑ
Για τον προσφέροντα
Ηµεροµηνία……………..
Υπογραφή-σφραγίδα
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ –ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΩΡΑΣ

α/α
1α
1β
2
3α
3β
3γ
4α
4β
4γ
5α
5β
5γ
5δ
6α
6β
6γ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΩΡΑΣ
Επεξήγηση της µεθοδολογίας
υπολογισµού περιγραφικώς και
αρθµητικώς ώστε να είναι δυνατή η
επαλήθευση του αποτελέσµατος (π.χ. 3β=
Ποσό
1α+2γ)* 14 /(25*12)

Περιγραφή
Βασικό ηµεροµίσθιο
Συνολικό ηµεροµίσθιο
Ωροµίσθιο
8-ωρη εργασία
Εργάσιµες ηµέρες µηνιαίως
Μηνιαίος µισθός 8-ωρης εργασίας
Εργοδοτικές εισφορές (ποσοστό)
Μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές (ποσό)
Συνολικό µηνιαίο κόστος (µικτό)
Επίδοµα αδείας
ΙΚΑ Επιδόµατος αδείας
Συνολικό κόστος επιδόµατος αδείας
Αναγωγή σε µήνα επιδόµατος αδείας
∆ώρο Πάσχα
ΙΚΑ ∆ώρου Πάσχα
∆ώρο Χριστουγέννων
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Αναφορά νοµοθεσίας
όπου απαιτείται ή
οποιαδήπτε αναφορά
που διευκολύνει την
ανάλυση
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6δ
6ε
6στ
7α
7β
7γ
7δ
8
9
10
11

ΙΚΑ Χριστουγέννων
Συνολικό κόστος ∆ώρων Πάσχα &Χριστουγ.
Αναγωγή σε µήνα ∆ώρων Πάσχα &Χριστουγ.
Συνολική Μηνιαία ∆απάνη Εργαζόµενου
Συνολική Ηµερήσια ∆απάνη Εργαζόµενου
Συνολική Ετήσια ∆απάνη Αντικαταστάτη
Αναγωγή σε µήνα κόστους Αντικαταστάτη
Τελική Συνολική Μηνιαία ∆απ.Εργαζόµενου
Κόστος Ασφαλιστικού Ηµεροµισθίου
Εργάσιµες ώρες ανά ηµέρα
Κόστος εργάσιµης ηµερήσιας ώρας

Για τον προσφέροντα
Ηµεροµηνία……………..
Υπογραφή-σφραγίδα
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Αριθμ.ΔΟΥ:2020019639/05.11.20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών –Πιστοληπτικής
(ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ TMHMA KTHΡΙΩΝ )

ικανότητας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν

για ευρώ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ υπέρ της Εταιρείας
, οδός
, αριθµός
(ή
σε
,(2)
, κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια από
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
δια την Παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού των εξωτερικών χώρων του ΕΚΠΑ
……………………. µε την υπ’ αριθµ.
∆ιακήρυξη.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε τρεις
(3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος
τουλάχιστον ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη
∆ιακήρυξη)
Η παρούσα ισχύει µέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Παν/µιου 30, Αθήνα
Εγγύηση µας υπ’αριθµόν

για ευρώ

, οδός
,
αριθµός
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών
, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύµβαση,
που θα καλύπτει την ανάθεση
, συνολικής αξίας
, και ότι σύµφωνα µε
σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συµβατικής αξίας της προυπολογισµένης αξίας της
υπηρεσίας δηλαδή ……….…. Ποσού
παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα
Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)
, 2)
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να
καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις
ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή
δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης,
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στη εγγύηση
αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

Υπόδειγµα Επιστολής Πιστοληπτικής Ικανότητας
Προς: το ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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∆ιαγωνισµός:…………………………………………………………………..(αριθµός ∆ιακήρυξης και θέµα)
Από: [όνοµα χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος]
∆/νση: ……………………….
Τηλ …………………………….
Αρ.Πρωτοκόλλου: …………… Ηµερ/νία: ……………………………………………………………………….

ΘΕΜΑ: Επιστολή Πιστοληπτικής Ικανότητας
Αξιότιµοι Κύριοι,
Έχοντας υπόψη την αίτηση τ…………………..……..…….. (ο «Υποψήφιος») µε ηµεροµηνία
…./…./……, για την έκδοση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας προκειµένου να τη
χρησιµοποιήσει κατά τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό …………………………………… (αριθµός
∆ιακήρυξης) για την παροχή υπηρεσίας «……………………………………………………….» ( η
παροχή υπηρεσίας ), προϋπολογισµού «…………………..» (το ποσό), η τράπεζά µας δηλώνει ότι
έχει λάβει γνώση της ∆ιακήρυξης και των όρων αυτής, καθώς και του σχεδίου σύµβασης
(Παράρτηµα …….).
Ο …………………………………………… συνεργάζεται µε την τράπεζά µας από …./…./…….. και η
εκτέλεση των υποχρεώσεων του προς την τράπεζα είναι µέχρι σήµερα ικανοποιητική.
Έχοντας υπόψη την εικόνα τ………………………………………………, ως πελάτη της τράπεζάς µας
και την µέχρι σήµερα συνεργασία µας, η τράπεζά µας έχει εγκρίνει υπέρ αυτού µε τους όρους και
τις προυποθέσεις που έχουν καθοριστεί, τα ακόλουθα όρια πιστοδοτήσεων:
Για Χρηµατοδοτήσεις: ……………………….
Για εγγυητικές Επιστολές ή Ενέγγυες Πιστώσεις:………………….
Η παρούσα επιστολή παρέχεται στην Εταιρεία αποκλειστικά και µόνο για τη συµµετοχή της
στον προαναφερόµενο ∆ιαγωνισµό και εκδόθηκε µε βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο αρχείο
µας, χωρίς οιαδήποτε ευθύνη ή δέσµευση εκ µέρους µας, και ιδίως δέσµευση ή ανάληψη
υποχρέωσης για παροχή οιασδήποτε πίστωσης, ούτε µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί εγγυητική
επιστολή ή συµβουλή ή σύσταση σύµφωνα µε το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.
Συνεπώς, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί ή να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε άλλο οργανισµό
ή εταιρεία εκτός από αυτόν στον οποίο απευθύνεται ή για οιονδήποτε άλλο σκοπό, και ιδίως για
τη χορήγηση οιασδήποτε πίστωσης προς την παραπάνω εταιρεία.
Με τιµή
Για την …………………………………………………….[όνοµα χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος]

…………………………………………………….
[στοιχεία και ιδιότητα υπογράφοντος]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΣ) του άρθρου 79
παρ.1, 3 του ν.4412/2016 (Α147)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ
µεταξύ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Και
……………………………….
…………………………………..
………………………………….
………………………………….
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
∆ιάρκειας δώδεκα (12) µηνών
Ποσού …………………. € µη περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήµερα την ……………… 2020 µεταξύ:
Αφενός, του Noµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, (εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ή ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα,
Πανεπιστηµίου 30, Τ.Κ. 10679 Αθήνα, ΑΦΜ 090010689 ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και νοµίµως
εκπροσωπείται
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
………………………………………………………, δυνάµει της……… και
Αφετέρου τ……….. µε την επωνυµία ………………… και το διακριτικό τίτλο …………... ΑΦΜ
………….. ∆.Ο.Υ. ………. (εφεξής «Ανάδοχος»), που εδρεύει στο ………………………… και
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον …………………., κάτοικο ………..,
οδός ………….., ΑΦΜ......................... ∆ΟΥ.............................µε Α∆Τ ……………. ΑΤ ….., βάσει
του …………
Έχοντας Υπόψη:
Α.
1……….
2……….
Β. Τα ακόλουθα έγγραφα
................................................................................................................................................................
..
¨Ηδη σήµερα, το αφενός συµβαλλόµενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
(καλούµενο στο εξής Αναθέτουσα Αρχή, ή Πανεπιστήµιο) αναθέτει, στον αφετέρου
συµβαλλόµενο/................................
στην
αφετέρου
συµβαλλόµενη
εταιρεία........................................ ( καλούµενο/η στο εξής Ανάδοχος) και αυτός/η αναλαµβάνει
την «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισµού των εξωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ» διάρκειας
δώδεκα (12) µηνών µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
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Άρθρο 1. Αντικείµενο - Αµοιβή του Αναδόχου
Αντικείµενο της παρούσας αποτελεί η από µέρους του Αναδόχου πλήρης, έγκαιρη και τεχνικώς
άρτια «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισµού των εξωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ», ως
ειδικότερα αναγράφεται κατωτέρω και στο οικείο Παράρτηµα, σύµφωνα µε όλες τις κατά νόµον
απαιτήσεις και ιδιαιτέρως τηρώντας απαρέγκλιτα τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
ως εκάστοτε ισχύει, τους όρους των εγγράφων της Σύµβασης ήτοι: τους όρους της παρούσας, των
διεπόντων αυτή εγγράφων και των συνηµµένων σε αυτήν Παραρτηµάτων, τους όρους της από
...... ∆ιακήρυξης και των Παραρτηµάτων αυτής, την Προσφορά του Αναδόχου και ακολούθως
προς τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του ΕΚΠΑ.
Η αµοιβή του Αναδόχου για την παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των
....... (......) ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 24% .....................(.........) δηλ. συνολικώς στο ποσό των
...................... (............) ΕΥΡΩ, συµφώνως προς την υπ.αριθ. ........................από ... ( αριθµός
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ............) Οικονοµική Προσφορά αυτού.
Το ακριβές αντικείµενο της παρούσας που περιγράφεται και στο Παράρτηµα 1 αυτής, το οποίο
αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της, έχει ως εξής
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Άρθρο 2.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ.αριθ. ………………εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού
................ που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και η οποία
εκδόθηκε από ....................... σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV
της υπ. αριθ. ..... ∆ιακήρυξης και ακολούθως προς τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του
Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης και
του νόµου, ως κατά περίπτωση ορίζεται.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης και εφόσον δεν έχει προκύψει λόγος
κατάπτωσής της.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις
ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την
αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
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Άρθρο 3.

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι όροι της ∆ιακήρυξης µε τα παραρτήµατα
αυτής, οι διατάξεις του ν. 4412/2016 ως ισχύουν και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' έως ε' της παραγράφου 1
του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω
άρθρου.
Συγκεκριµένα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλήτως, καθόλη τη διάρκεια της
σύµβασης τα αναγραφόµενα στην προσφορά του, και ΕΙ∆ΙΚΩΣ τις υποχρεώσεις του αναφορικώς
µε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (Α/115), ιδίως και ως προς τα εξής.
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.

Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει και δηλώνει ότι θα εφαρµόσει κατά γράµµα τις διατάξεις της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

Άρθρο 4. Ειδικός Όρος (άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3886/2010 ως ισχύει)

Στην παρούσα σύµβαση, κατ’ εφαρµογή των αναγραφοµένων στο άρθρο 68 παρ. 3 του Ν.
3886/2010 ως τροποποιήθηκε και ισχύει, περιλαµβάνονται ρητώς τα στοιχεία α έως και στ, που
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του ιδίου αυτού άρθρου και συγκεκριµένα:
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο : ………….
β) Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας : ……………
γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι:…… ( Επισυνάπτεται
σχετικό αντίγραφο αυτής στην από … προσφορά του Αναδόχου ( Παράρτηµα …)
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δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών
των εργαζοµένων : ………
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά :…….
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο:.....

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία περιλαµβάνονται και στα συνηµµένα στην παρούσα σύµβαση
Παραρτήµατα ….. , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα πλήρη συµµόρφωση ως προς την εφαρµογή των
διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου.
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Άρθρο 5.

Υπεργολαβία

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
2. Κ Τα στοιχεία επικοινωνίας και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υπεργολάβων που θα
χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος είναι οι εξής:
Α)
Β)
Ο Ανάδοχος, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε
κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός
υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο,
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία. [σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον
αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια-τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σηµείο αυτό όροι σχετικά µε τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις αντικατάστασής του]
3. Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για
τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης των
υπηρεσιών της παρούσας και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της διακήρυξης
των υπηρεσιών της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον,
προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού η Αναθέτουσα
Αρχή απαιτεί την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεται ότι εάν ο υπεργολάβος παρουσιαστεί µετά την ανάθεση της παρούσας, θα πρέπει
να προσκοµιστούν τα πιστοποιητικά και όλα τα απαραίτητα κατά νόµον δικαιολογητικά.
Κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3843/2010, εάν ο Ανάδοχος
αναθέσει την παροχή υπηρεσιών της παρούσας ή µέρος αυτής σε υπεργολάβο, υποχρεούται
αµέσως να ενηµερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος και ο υπεργολάβος
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης
φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.
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Άρθρο 6.

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του
ν. 4412/2016.
Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.
Οποιαδήποτε όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.

Άρθρο 7.

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

1.Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο στην παρ. 2.3.1. της ∆ιακήρυξης (άρθρο 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016) της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. H Aναθέτουσα Αρχή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλει
υποχρεωτικά την παρούσα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση
της παρ. 5 ή της παρ. 7 τoυ άρθρoυ 68 τoυ ν. 3863/2010 (Α` 115).

Άρθρο. 8

Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου

1.
Ο Ανάδοχος δηλώνει σύµφωνα
µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις της
παρούσας σύµβασης καθώς και τους όρους του µε αριθ. Α∆Α/Α∆ΑΜ:……..………………
Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων, ότι αποδέχεται την ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών καθαρισµού των εξωτερικών χώρων του ΕΚΠΑ και έχει την απαιτούµενη υλικοτεχνική
υποδοµή, το κατάλληλο προσωπικό, πληρεί δε όλες τις απαιτούµενες εκ του νόµου και της
προαναφερόµενης ∆ιακήρυξης (Παράρτηµα 1) και της προσφοράς του (Παράρτηµα 2)
υποχρεώσεις.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όπως διαθέσει υπαλλήλους του ως, προσωπικό καθαρισµού οι
οποίοι πληρούν όλες τις νόµιµες και τις απαιτούµενες από τη ∆ιακήρυξη προϋποθέσεις,
προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες καθαρισµού των εξωτερικών χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ
της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της προαναφερόµενης διακήρυξης
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(Παράρτηµα 1) και της προσφοράς του (Παράρτηµα 2). Στην παρούσα σύµβαση επισυνάπτεται,
ως Παράρτηµα 3 η ονοµαστική κατάσταση προσωπικού µε το οποίο ο ανάδοχος θα εκτελέσει τη
σύµβαση. Ο Ανάδοχος υποβάλει ονοµαστική κατάσταση του προσωπικού µε το οποίο θα
εκτελέσει τη σύµβαση, η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ
της ∆ιακήρυξης και µε την οικονοµική προσφορά του αναδόχου, µετά την ηλεκτρονική τους
υποβολή στο Σ.Ε.Π.Ε, όπως ρητά ορίζεται στην υπ΄αριθµ.5072/6/25.02.13 Υπουργική Απόφαση.
Η κατάσταση αυτή προσαρτάται στη σύµβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
Κατά την υπογραφή της παρούσας, η ονοµαστική κατάσταση προσωπικού ελέγχεται από το
αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ως προς τη συµβατότητά της µε τους όρους του
Παράρτηµατος ΙΙ της ∆ιακήρυξης και την οικονοµική προσφορά του Αναδόχου.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ονοµαστική κατάσταση µε το προσωπικό που θα
απασχολήσει για τον καθαρισµό των εξωτερικών χώρων των κτηρίων . Το προσωπικό του θα
υπογράφει παρουσιολόγιο το οποίο θα φέρει την υπογραφή του Επόπτη του κάθε κτηρίου. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος κάνει αλλαγή στο προσωπικό του, υποχρεούται να ενηµερώσει την
Αναθέτουσα Αρχή υποβάλλοντας την εκάστοτε επικαιροποιηµένη ονοµαστική κατάσταση.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει και να παραδώσει το συµβατικό αντικείµενο
εκτελώντας όλες τις επιµέρους εργασίες που αυτό περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη
(Παράρτηµα 1), την προσφορά του (Παράρτηµα 2), την απόφαση κατακύρωσης και τους όρους
της σύµβασης, άλλως θα επέλθει κάθε νόµιµη και συµβατική συνέπεια, µη αποκλειοµένης και της
αποκατάστασης κάθε ζηµίας της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα, στη ∆ιακήρυξη (Παράρτηµα 1) και στην ισχύουσα νοµοθεσία.
5.
Ο Ανάδοχος
δηλώνει
ρητά ότι θα τηρήσει και θα εφαρµόσει όλες τις
οριζόµενες από το νόµο και τη ∆ιακήρυξη ειδικώς προβλεπόµενες υποχρεώσεις
του, ανεπιφύλακτα δε αποδέχεται όλους τους όρους των εγγράφων της σύµβασης κατά την
έννοια του ν. 4412/2016 .
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε την υπογραφή της παρούσας, να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα
Αρχή πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αστικής ευθύνης,
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, εν ισχύ και παραστατικό εξόφλησης του ασφαλίστρου
αξίας ίσης του συµβατικού τιµήµατος και χρόνο ισχύος αντίστοιχο µε το χρόνο διάρκειας της
σύµβασης που θα υπογραφεί. Με το ασφαληστήριο θα καλύπτονται όλες οι ευθύνες του
Αναδόχο, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικώς και των τυχόν υλικών ζηµιών/σωµατικών βλαβών
κλπ. που θα προκληθούν εξ υπαιτιότητος του προσωπικού της.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νοµοθεσίας απέναντι στο απασχολούµενο προσωπικό. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την
εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας κλπ. που προκληθεί σε οποιονδήποτε (
συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού του, προσωπικού, ∆ΕΠ,Φοιτητών και οποιουδήποτε
τρίτου κατά την παροχή των Υπηρεσιών της παρούσας) ο Ανάδοχος υποχρεούται µόνο αυτός σε
αποκατάστασή τους. Σε περίπτωση σύναψης συµβάσεων αορίστου ή ορισµένου χρόνου µε τους
απασχολούµενους ή τυχόν σύµβασης έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές
στις αρµόδιες φορολογικές κλπ. αρχές, κατά τα νόµιµα . Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει τυχόν
καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά µε την αθέτηση των συµβατικών
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του υποχρεώσεων υποβληθείσες εγγράφως, ενηµερώνει δε τις αρµόδιες Αρχές και προβαίνει στις
κατά περίπτωση νόµιµες ενέργειες.
Η υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαντλείται µε την καταβολή της κατά µήνα αµοιβής του
Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και
ιδιαιτέρως του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, υποχρεούται δε να εφοδιάζει τους
εργαζοµενους µε αντίγραφο της κατάστασης του προσωπικού ή απόσπασµα αυτής όταν
απασχολούνται εκτός έδρας της επιχείρησης.
Άρθρο 9.

Τρόπος πληρωµής

5.1.1. Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται, σε Ευρώ, µε µηνιαία καταβολή της αξίας
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τον εκάστοτε προηγούµενο της πληρωµής µήνα, µε την
προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 200 παρ. 5
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εκάστοτε υπηρεσίας που αφορά η πληρωµή ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν τον αµέσως προηγούµενο µήνα..
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
δ) Κατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης µε τις τυχόν τροποποιήσεις της µέχρι και τον
προηγούµενο µήνα, µετά την ηλεκτρονική τους υποβολή στο Σ.Ε.Π.Ε, όπως ρητά ορίζεται στην
υπ΄αριθµ.5072/6/25.02.13 Υπουργική Απόφαση.
ε) Αντίγραφο της τρέχουσας Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆) από το ΙΚΑ.
στ) Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στην υπηρεσία
προσωπικό του Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα,
σχετικά µε το ληξιπρόθεσµο των αναλογουσών εισφορών, µε θεώρηση του ασφαλιστικού
οργανισµού ή άλλο αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή.
η) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους µισθούς,
τα επιδόµατα κ.λ.π. στο απασχοληθέν προσωπικό.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ
Ν. 2238/94, (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήµερα).
β) κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15-9-2011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 375 παρ. 7 του Ν4412/2016. Επιπλέον υπάγεται µε τέλος χαρτοσήµου 3 % επί της
κράτησης 0,07 %. (∆ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του
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Υπουργείου Οικονοµικών) και ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του
χαρτοσήµου.
γ)κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή (ΕΚΠΑ) στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016.
δ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής σύµβασης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 31619 ΦΕΚ
Β΄969/22.03.2017 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών. Επιπλέον υπάγεται µε τέλος χαρτοσήµου 3 % επί της κράτησης 0,06 %. (∆ ΤΕΦ Α’
1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Οικονοµικών) και
ΟΓΑ χαρτοσήµου που υπολογίζεται µε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου.
ε) µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων
οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει την Ανάδοχο.
Επισηµαίνεται ότι:
α)Τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο, ενώ
τυχόν µείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, µειούµενου αναλόγως του
συµβατικού τιµήµατος.
β)Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Άρθρο 10.

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου αυτής:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,

β) στις ακόλουθες περιπτώσεις :
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη
των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών
κατά την περίπτωση γ` της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική
όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη
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συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της
σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε
την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης
του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που
οδήγησαν σε αυτήν.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας
συµµόρφωσης. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς
την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε
αυτήν.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση διαπίστωσης από δηµόσια αρχή (ενδεικτικά
από την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΙΚΑ κλπ.) οποιασδήποτε παράβασης υποχρέωσης του
Αναδόχου που απορρέει από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία έναντι του προσωπικού
που απασχολεί.
Συγκεκριµένα, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από το αρθ. 68 του ν. 3863/2010 ως ισχύει, επέρχονται οι αναφερόµενες στο άρθρο
αυτό συνέπειες.
Ειδικότερα, όταν οι υπηρεσίες ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου του
αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του ανωτέρω άρθρου κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση καταγγέλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Όταν οι
παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώµατα που απορρέουν από
τη σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται όµως, από τον αποδέκτη των Υπηρεσιών οι
αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Επιπλέον, η
πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για
δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας/υλοποίησης της σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην
καταγγελία της σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση όταν:
α)η υπηρεσία δεν παρασχέθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της
εργατικής και ασφαλιστικης νοµοθεσίας, ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή. Επισης,
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ενηµερώνουν εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν
τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η πράξη επιβολής προστίµου στον εργολάβο για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελια της σύµβασης από την αναθέτουσα αρχή και
στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου.
Άρθρο 11. Ποινικές Ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου εκτός του χρόνου που θα έπρεπε
να έχουν παρασχεθεί, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες κατ’ άρθρο 218 του ν.
4412/2016, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% του
χρόνου που έπρεπε να έχουν παρασχεθεί, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ του µήνα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συµβατικής αξίας του µήνα των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τυχόν
άλλες προβλεπόµενες από το νόµο και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, αν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις και µε την προϋπόθεση ότι το
σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών
αυτής της περίπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
σύµβασης, εκτός αν αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο. Σε περίπτωση Ένωσης η προβλεπόµενη ποινική ρήτρα επιβάλλεται στα µέλη
της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο

Άρθρο 12.

Απόρριψη παραδοτέου (υπηρεσιών) - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών µε
έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη
της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.

Άρθρο 13.

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση
της σύµβασης), 6.4. (Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης), καθώς και κατ΄ εφαρµογή των
συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα
που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της
προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες
της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί..
Άρθρο 14.

Παρακολούθηση της σύµβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
την καθύλην υπηρεσία ή άλλως από την Υπηρεσία η οποία ορίζεται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα
τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των ως άνω όρων και για ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
Με απόφασή του αρµοδίου οργάνου η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει για την παρακολούθηση της
σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας . Σε αυτή την περίπτωση
ο Επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. .Τον Επόπτη-Συντονιστή υποβοηθούν στο έργο του οι
Επόπτες των Κτηρίων του ΕΚΠΑ δεδοµένου ότι το είδος της παροχής των υπηρεσιών φύλαξης
απαιτεί συνεχή ετοιµότητα σε ηµερήσια βάση. Οι µηνιαίες Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών, διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παραλαβής προκειµένου να διενεργηθεί η εν λόγω
παραλαβή.
Τα καθήκοντα του Επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ηµερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης, η καθηµερινή
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απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της
σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές
του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή
παραλαβής.
Άρθρο 15.

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Οι υπηρεσίες παραλαµβάνονται τµηµατικά, ανά ηµερολογιακό µήνα, µε την σύνταξη του
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας
Αρχής, που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Η Επιτροπή Παραλαβής λαµβάνοντας υπόψη τις επί µέρους Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης ανά
Εξωτερικό χώρο Κτηρίου και εφόσον διαπιστώσει: 1) την ορθή εκτέλεση των παρεχόµενων
υπηρεσιών καθαρισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα της σύµβασης 2) την εµπρόθεσµη και κατά τα
νόµιµα παροχή 3) την ολοκλήρωση του έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει/επιβεβαιώσει ρητά
τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εν λόγω
παρασχεθεισών υπηρεσιών.
Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και
συνεπώς εάν οι τελευταίες κάλυψαν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
δεν έχει επηρεαστεί η καταλληλότητα των παρασχεθεισών υπηρεσιών , µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 16.

∆ιάρκεια σύµβασης

Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού.
Άρθρο 17.

Ανωτέρα Βία

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
εάν η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
γ) Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
- γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του Αναδόχου
-πληµµύρα
-σεισµός
- πόλεµος
-εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών
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-εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγή
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτό και να
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
Άρθρο 18.

Εκχωρήσεις

Απαγορεύεται η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιουδήποτε δικαιώµατος ή/και απαίτησης του
Αναδόχου, που απορρέει από την παρούσα σύµβαση, σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο.
Άρθρο 19.

Ρήτρα Εχεµύθειας – Εµπιστευτικότητας – Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
σε γνώση αυτού, του προσωπικού του και οποιουδήποτε τρίτου συνδέεται µε αυτόν.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την παρούσα
σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής ,δε δεσµεύει
δε αυτή µε οποιονδήποτε τρόπο την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της
συναίνεση.
3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεµύθειας αναφορικά µε κάθε
πληροφορία που περιήλθε σ’ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας
(«Εµπιστευτική Πληροφορία») και δεσµεύεται να µην αποκαλύψει ή χρησιµοποιήσει
οποιαδήποτε Εµπιστευτική Πληροφορία.
4.
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση,
µερική ή ολική, είτε
για λογαριασµό τους, είτε, για
λογαριασµό τρίτων,
των
στοιχείων και
γενικά των προσωπικών δεδοµένων των υπαλλήλων και των
εξυπηρετούµενων του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που τα αποκτούν, µε οποιοδήποτε τρόπο κατά
την υλοποίησης του παρόντος έργου τηρούν δε τον Κανονισµό ΕΕ 2016/679 και την κείµενη
νοµοθεσία. Ο Ανάδοχος δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι θα συµµορφωθεί µε
οποιαδήποτε, σχετική µε το ανωτέρω εδάφιο, επιµέρους
υπόδειξη/διαδικασία κλπ. της
Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το προσωπικό του για το περιεχόµενο της
υποχρέωσης εχεµύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενηµερώνει
αµέσως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή και χρήση
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
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Άρθρο 21.

Λοιποί Όροι

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα, καθώς και σε όλα τα έγγραφα της Σύµβασης των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε
γνώση και µε τα οποία συµφωνεί.
Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν δε τη σύµβαση
έγκυρη και ισχυρή.
Άρθρο 22.

Θέση σε ισχύ της Σύµβασης

Η παρούσα σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της ήτοι......

Άρθρο 23.

∆ιέποντα την παρεχόµενη υπηρεσία έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται σε αυτή και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο
µαζί της, οι δε όροι τους µάλιστα ισχύουν εξίσου µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και
συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις, παρατίθενται κατωτέρω ως εξής
Παράρτηµα 1 …
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Άρθρο 24.

Επίλυση ∆ιαφορών

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να επιλύουν µε εκατέρωθεν καλή πίστη
κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
παρούσας σύµβασης.
Σε περίπτωση µη επίτευξης συµφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια
και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών, στην αποκλειστική δωσιδικία των οποίων τα
συµβαλλόµενα µέρη ρητώς συµφωνούν ότι υπάγουν τις διαφορές τους, εφαρµοστέο δε δίκαιο
είναι πάντοτε το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Αφού συµφωνήθηκαν όλα τα ανωτέρω, συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα και αφού
διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε δύο (2)
πρωτότυπα και ο Ανάδοχος έλαβε ένα (1) πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το

Για τον Ανάδοχο

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
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