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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ επιθυμεί την υποβολή της προσφοράς σας
προκειμένου να εκτελεστεί το έργο του καθαρισμού χώρων της Υπηρεσίας μας.
Συγκεκριμένα, οι ανάγκες μας σχετικά με την καθαριότητα αφορά στους χώρους :
1) Α΄, Β΄ υπογείων συνολικής επιφάνειας 535,50 τ.μ., ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου ορόφου και δώματος
συνολικής επιφάνειας 1.180 τ.μ. κτιρίου επί των οδών Πιτακού 2-4 και Περιάνδρου στην
Πλάκα.
Αναλυτικά, οι ανάγκες της Υπηρεσίας είναι οι εξής :
Άδειασμα, καθαρισμός και πλύσιμο σταχτοδοχείων, τοποθέτηση πλαστικών σακουλών, ξεσκόνισμα
σε όλα τα έπιπλα γραφείων, τηλεφωνικών συσκευών, μηχανών γραφείου, ξεσκόνισμα φακέλων και
των βιβλίων που φαίνονται, ξεσκόνισμα βιβλιοθηκών, καθαρισμός αποτυπωμάτων των δακτύλων
από τοίχους, πόρτες, διαχωριστικά τζάμια, ξεσκόνισμα και καθαρισμός με ειδικό σπρέϋ των ξύλινων
επιφανειών των επίπλων, καθαρισμός και πλύσιμο στις πόρτες εισόδου όλων των ορόφων,
ξεσκόνισμα στις ζαρντινιέρες φυτών, καθαρισμός και γυάλισμα στους ψύκτες ύδατος και
κλιματιστικών μηχανημάτων , απορρόφηση με ηλεκτρική σκούπα της σκόνης από τα ψηλά σημεία,
ξεσκόνισμα των καρεκλών και πολυθρόνων, ξεσκόνισμα και σκούπισμα των περβαζιών,
καθαρισμός και πλύσιμο εσωτερικών χωρισμάτων των γραφείων, καθαρισμός των φωτοτυπικών
μηχανημάτων, οθόνες, Η/Υ, σκούπισμα στις μεταλλικές αρχειοθήκες, καθαρισμός των βοηθητικών
διαδρόμων, καθαρισμός επιφανειών κλιματιστικών μηχανημάτων, καθαρισμός χώρου υποδοχής,
κυρίας εισόδου, πλύσιμο ποτηριών και γενικός καθαρισμός του νεροχύτη, καθαρισμός στους
νιπτήρες και τις βρύσες, γενικός καθαρισμός όλου του χώρου των τουαλετών και των εξαρτημάτων
τους, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων (πλαστικών, μαρμάρινων, κεραμικών, μωσαϊκών
– ξύλινων) με κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά μέσα.
¾ Τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε τοίχους, πόρτες και διαχωριστικά τζάμια, καθαρισμός των
τζαμιών εσωτερικών θυρών, ξεσκόνισμα στο πάνω μέρος των ντουλαπιών και ραφιών,
πλύσιμο στα καλάθια αχρήστων, καθαρισμός και γυάλισμα στους πίνακες, βιβλιοθήκες και
ντουλάπια, πλύσιμο με ειδικό υγρό στα πλαστικά έπιπλα, καθαρισμός εξωτερικών
υαλοπινάκων, πλύσιμο των κεραμικών πλακιδίων των τουαλετών 1 φορά το μήνα.
¾ Στεγνό καθάρισμα δαπέδων και μοκετών με μηχανές πλύσεως
¾ Υλικά καθαρισμού και σακούλες απορριμμάτων
¾ Όλο το προσωπικό θα φορά στολή της εταιρείας, θα επιβλέπονται από επόπτη και όλες οι
αμοιβές τους θα βαρύνουν την εταιρεία.
Οι ημέρες εργασίας ορίζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο από 17.00 μ.μ.έως 20.00
μ.μ.
Σημειώνεται ότι συμπεριλαμβάνεται και η σε καθημερινή βάση δεκατετράωρη απασχόληση
ατόμου για συνεχή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας .
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης .
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την υπογραφή του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου.
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3. ΤΙΜΗΜΑ
3.1 Το εκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να ξεπεράσει τις
ενενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (90.000 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., και κάθε
υπέρ τρίτου κράτηση.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και
ενδεικτικά:
•

Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος,

•

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και της σχετικής Σύμβασης που θα
υπογραφεί.

•

Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης,
της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή
υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.

3.2 Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.
3.3 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, κατά νόμο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο.
3.4 Για την είσπραξη της αμοιβής ο Ανάδοχος υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο
άρθρο 8 του Π.Δ 4/2002.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
4.1 Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ανά μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στα νόμιμα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
προσκομίσει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβάνονται και οι μηνιαίες εξοφλητικές αποδείξεις προς το
προσωπικό που απασχολεί στο πλαίσιο του έργου .
4.2 Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται
σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4.3 Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθεί την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου σύμφωνα
με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν
την μη έγκαιρη καταβολή πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να
συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, ΚΑΝΟΝΙΚΑ. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την
Αναθέτουσα Αρχή.
4.4 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Έργο «Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης και Εφαρμογής
της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση χρηματοδοτούμενων από αμιγώς Εθνικούς Πόρους
2007-2013».
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5. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση.
Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα λαμβάνουν
υπόψη τους παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι παραπάνω
παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του έργου και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
Στη σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν: α) Οι όροι που αναφέρονται στην Πρόσκληση
και β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων και έγινε αποδεκτό από την
Αναθέτουσα Αρχή. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, ή
παραδρομών ή παραλείψεων. Στην σύμβαση θα αναγράφεται ρητά η υποχρέωση του Αναδόχου για
την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας , δηλαδή καταβολή των νόμιμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από
την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, ασφαλιστική κάλυψη , όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων .
5.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης
με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως
προδιαγράφηκε.
5.3 Ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο με
την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να
καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών, κάθε εταιρεία με την
επωνυμία της καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί
στη συμμετοχή τους στην ένωση εταιρειών ή στην περίπτωση έκδοσης μίας ενιαίας – συνολικής
εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι εταιρείες – μέλη με την επωνυμία κάθε μίας
καθώς και το ποσό που της αναλογεί.
5.4 Η απαλλαγή από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου.
5.5 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον
επόμενο στην κατάταξη υποψήφιο και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής σύμβασης με αυτόν.
6 . ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ
6.1 Την ευθύνη για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του έργου εκ μέρους του Αναδόχου
έχει η ετήσια «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου», η οποία συστήνεται με
Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων. Το έργο του Αναδόχου θα
παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Επιτροπή.
6.2 Η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια
του έργου, όποτε κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα
που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και
διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και
κατευθύνσεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις
διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.
6.3 Η Επιτροπή θα εκδώσει Πρωτόκολλο Ολοκλήρωσης και Οριστικής Παραλαβής του Έργου, με
το οποίο πιστοποιείται και η λήξη της σύμβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής των
υπηρεσιών του Αναδόχου, είναι απαραίτητο για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
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7. ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση,
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του.
7.2 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους
της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση
διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει
εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία άρσης της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
7.3 Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από τη σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
7.4 Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την
αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την
ημερομηνία καταγγελίας.
7.5 Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με
την σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
7.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο, αποζημίωση για κάθε
θετική ζημία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό
που έχει ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου.
8. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να διακόπτει την εφαρμογή μέρους ή
ολόκληρης της σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία
προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής
και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του
υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως.
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει
οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
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υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα
μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στο συγκεκριμένο έργο.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι διατάξεις του Π.Δ.
118/07 (ΦΕΚ Α/150/07).
10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.
11. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής αμοιβής,
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
12.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει
γνώση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και
κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.
12.2 Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
12.3 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
12.4 Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεμύθεια θα λάβει κάθε
πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυόμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε
απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί
την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
α.
Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού
ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν
να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το Έργο.
β.
Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες,
στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’
αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε
τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.
12.5 Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη,
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κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου
προς αποζημίωση.
12.6 Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις
κυρώσεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/07).
13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ορίζονται
στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και
επαρκώς.
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 αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού
αιτήματος τους Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η
αποδοχή του αιτήματος.
14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
14.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία να ασχολούνται νόμιμα με
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση εργασιών.
β) Ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τους παρακάτω όρους:
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς
με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση αξιολογείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν
προσφορά. Ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε
ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιληφθεί ορισμένη νομική
μορφή (κοινοπραξία) και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
14.2 Αποκλείεται από συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο προσφέρων, εις
βάρος του οποίου υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
•

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου

8

•

Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ
του Συμβουλίου.

•

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την οικονομική
προστασία των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

•

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες

Επίσης, αποκλείεται όποιος:
•

Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις

•

Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

•

Καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος
υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου

•

Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε
μέσο από τις αναθέτουσες αρχές

•

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής

•

Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της Αναθέτουσας Αρχής

•

Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς οι λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για
καθέναν από τους συμμετέχοντες στην προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν
μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, τότε αποκλείεται η υποβληθείσα κοινή προσφορά.
15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15.1 Δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης του έργου, θα πρέπει
τα σχετικά στοιχεία που ζητούνται να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα,
ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Προσφέρων έχει κατανοήσει το έργο που καλείται να αναλάβει.
Οι Προσφέροντες θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό
σχήμα και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν στο σύνολο τους υποψηφίους για τέσσερις (4) μήνες
από την επομένη μέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
15.2 Οι προσφορές πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία:
Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, να είναι
υπογεγραμμένες σε κάθε σελίδα από τον υποψήφιο ανάδοχο (φυσικό πρόσωπο) ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο των συμμετεχόντων νομικών προσώπων, να έχουν υποβληθεί μέσα σε φάκελο
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σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίου της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ »
«Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/6/2011»
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΟΙ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ)

15.3 Η προσφορά κάθε υποψηφίου υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο. Τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Η Τεχνική Προσφορά υποχρεωτικά θα υποβάλλεται και σε
ηλεκτρονική μορφή (cd-rom), η οποία θα βρίσκεται στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (Στοιχεία υποψηφίου, υπεύθυνη δήλωση ) θα τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο.
15.4 Ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει στον κυρίως φάκελο
Α. Στοιχεία του υποψηφίου Αναδόχου:
‐

Αναλυτικά στοιχεία εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, νομική μορφή, στοιχεία
επικοινωνίας, όνομα του αρμόδιου εκπροσώπου για την προσφορά).

‐

Σύντομο ιστορικό ανάπτυξης της εταιρείας.

Β. Εμπειρία υποψηφίου αναδόχου :
‐

Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων και της εμπειρίας της εταιρείας
(αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, πελατολόγιο).

Τα στοιχεία της παραγράφου Β είναι κριτήρια ποιοτικής επιλογής και θα εκτιμηθούν
με την διαδικασία ΝΑΙ/ΟΧΙ
Σε περίπτωση που η επιτροπή βαθμολογήσει με ΟΧΙ ένα ή και περισσότερα από τα
ανωτέρω στοιχεία, ο υποψήφιος αποκλείεται αυτομάτως από τον διαγωνισμό ενώ οι
εναπομείναντες φάκελοι δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον υποψήφιο.
Γ. Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής όπου να αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού και αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης και να δηλώνεται ότι μέχρι και
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την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
α.

Δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού για την ανάληψη του έργου, όπως
αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο σημείο 18.2 της πρόσκλησης.

β.

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα
ενδιαφέροντος.

γ.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων
έλαβε γνώση.

δ.

Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.

ε.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

στ.

Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

ζ.

Ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του
διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει
επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την
Αναθέτουσα Αρχή.

η.

Ο προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.

τους

όρους

της

παρούσας

Πρόσκλησης

εκδήλωσης

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η παραπάνω δήλωση πρέπει να κατατεθεί για καθέναν
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Δικαιολογητικά Χρηματοπιστωτικής Ικανότητας
Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει ως ξεχωριστό μέρος του φακέλου «Δικαιολογητικά» τα
παρακάτω στοιχεία :
1. Ισολογισμοί των δύο τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόμο υποχρέωση σύνταξης
ισολογισμού.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχειρήσεως
και του κύκλου εργασιών από υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του έργου της παρούσης
προκήρυξης, κατά τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη. Στην περίπτωση Ένωσης Εταιρειών
που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης
ξεχωριστά.
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών ο όρος για τον κύκλο εργασιών θα πρέπει να καλύπτεται για
κάθε μία εταιρεία ξεχωριστά.
15.5 Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να μελετήσει το έργο και να υποβάλλει στον φάκελο της
τεχνικής προσφοράς τα κάτωθι :
Περιγραφή του Αντικειμένου του Έργου:
‐ Ανάλυση του πλαισίου αναφοράς του έργου από την οποία θα προκύπτει η
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.
‐ Μεθοδολογία του έργου. Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιήσει ο
υποψήφιος ανάδοχος το έργο (ενδεικτικά μηχανήματα καθαρισμού, καθαριστικά
υλικά, ανθρώπινο δυναμικό). Σημειώνεται ότι στο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τρία (3) άτομα για την εκτέλεση του έργου μη
συμπεριλαμβανομένου του ατόμου που θα απασχολείται επί δεκατετράωρης
βάσεως με σκοπό τη συνεχή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας .
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Τα στοιχεία αυτά αποτελούν κριτήριο ανάθεσης και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο κεφάλαιο 17 .
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις (είτε
γραπτές είτε προφορικές) από οποιονδήποτε υποψήφιο για τα αναφερόμενα στην τεχνική του
προσφορά, (προδιαγεγραμμένος χρόνος, ποιότητα κ.λπ.) στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.
15.6 Στην προσφορά του ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα
στοιχεία που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το Έργο στην ποιότητα και
επίπεδο, σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή προσφορά, που, κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς .
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Οι προσφορές
που αναφέρονται σε τμήμα ή μέρος των ζητούμενων προσφορών, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
15.7 Η οικονομική προσφορά. Η τιμή της προσφοράς θα δίνεται ανά μήνα ενώ στο τέλος θα
αναγράφεται το προυπολογιζόμενο συνολικό κόστος του έργου με ΦΠΑ, ήτοι 12 μήνες Χ μηνιαία
προσφορά = συνολικού κόστους του έργου.
H τιμή θα έχει υπολογισθεί στα πλαίσια της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που αφορά
τους εργαζομένους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και τους κανόνες
της Εργατικής Νομοθεσίας και δεν θα υπολείπεται των κατώτερων ορίων της Εθνικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας. Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι χαμηλές η Επιτροπή πριν
διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία , διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι
δε υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά .
Οι οικονομικές προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη
μέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
16 . ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία
της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ Περιάνδρου και Πιττακού 2, Αθήνα 10558, έως τις 10/6/2011 κ α ι ώ ρ α
16:00 μ.μ.
Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με τις ίδιες κατά τα
παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν
φτάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του
Διαγωνισμού στις 14/6/2011 και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, Πιττακού 24 και Περιάνδρου στην Αθήνα, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία
και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
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Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω μέρας και ώρας, θεωρούνται ως
αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.
17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Ετήσια Επιτροπή Αξιολόγησης που
συγκροτείται με Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
17.2 Το έργο θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα
προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
17.3 Τα τεχνικά κριτήρια που κυρίως θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι
τα εξής :
-

Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου (αναλυτική περιγραφή
του αντικειμένου του έργου)

-

Μεθοδολογία για την υλοποίηση έργου. Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο θα υλοποιήσει ο
υποψήφιος ανάδοχος το έργο (ενδεικτικά μηχανήματα, καθαριστικά υλικά, ανθρώπινο
δυναμικό)

Η βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο:
0
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
1–4
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
5–8
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
9 - 10
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:
Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις
ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη
για το έργο.
Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον
δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.
17.4 Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της
Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω
κλίμακα).
Ο βαθμός κάθε συμμετέχοντος είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των µελών της
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Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των µελών της και δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής
Προσφοράς.
17.5 Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε Προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την
αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο:
Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10
όπου Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο Προσφέρων
με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10).
17.6 Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.),
ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π. =(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό κόστος του έργου σε Ευρώ βάσει
του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό κόστος του έργου σε Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης,
δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).
17.7 Υπολογισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς
Στο επόμενο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός
Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = (0,60 x Τ.Β.Ο.Π.) + (0,40 x Τ.Β.Τ.Π.)
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής
Προσφοράς.
18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς
του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.
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19. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19.1 Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή.
19.2 Η οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού πραγματοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή και
ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδόχου στον οποίο έχει προσωρινά κατακυρωθεί το έργο και του
προσυμβατικού ελέγχου που ενεργείται από την Υπηρεσία.
19. 3 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς κανείς
από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, ιδίως για:
1. Παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας.
2. Εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για την
ΕΥΔ.
3. Εάν ο διαγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής.
4. Εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι
απαραίτητες παρατάσεις.
5. Εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο.
Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για
οποιοδήποτε λόγο.
20. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του Π.Δ. 118/2007 από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης κοινοποίησης σε αυτόν οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται στο Άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007:
Ι.

Έλληνες Πολίτες
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που
θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΙΙ.

Αλλοδαποί:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Για το δικαιολογητικό (4), μπορούν να προσκομίσουν
Πιστοποιητικό της Αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
Τα δικαιολογητικά (1) και (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
ΙΙΙ.

Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Ι και ΙΙ, κατά περίπτωση.
5. Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού
προσώπου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
7. Τα προβλεπόμενα ποινικά μητρώα για τους διαχειριστές (ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (ΑΕ).
ΙV.

Συνεταιρισμοί:

Τα πιστοποιητικά 2 και 3, καθώς και τα εξής:
8. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
9. Τα προβλεπόμενα ποινικά μητρώα.
V.

Ενώσεις :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της.
10. Απόφαση του Δ.Σ. ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος
στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για την έγκριση
συμμετοχής στη συγκεκριμένη ένωση (σε περίπτωση ένωσης), για τον ορισμό του νόμιμου
εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, και τον ορισμό Αντικλήτου.
(α)

Η ένωση προσφερόντων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους προσφέροντες που αποτελούν την ένωση, είτε από τον εκπρόσωπο τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται το είδος των υπηρεσιών ή και το μέρος αυτών – επί του συνόλου της προσφοράς
που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της ένωσης..

16

(β)

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

(γ)

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς με την ίδια τιμή.

(δ)

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και
τους ίδιους όρους.

(ε)

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση αξιολογείται από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά του παρόντος εδαφίου
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό καταστατικού με τις τελευταίες τροποποιήσεις και
κατατίθενται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι δυνατόν να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν τα
υποβληθέντα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή να τα αποσαφηνίσουν.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του υποψηφίου που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους υποψήφιους που στη
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελληνική
Γλώσσα. Ειδικότερα σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1699/1986, όσον αφορά τους
αλλοδαπούς υποψηφίους, αντικαθιστάται από ένορκη δήλωση ενώπιον Συμβολαιογράφου.
Όταν ο ανάδοχος στον οποίο έχει προσωρινά κατακυρωθεί το έργο δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται, καλείται ο προμηθευτής που
συγκεντρώνει την αμέσως επόμενη υψηλότερη τελική βαθμολογία. Η τελική κατακύρωση γίνεται με
την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΚΠΣ.
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται
τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή
ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει
τη συμπλήρωση δικαιολογητικών που αναφέρονται προηγούμενα, εκτός από τις Εγγυητικές
Επιστολές, και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά
που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δεν προσκομισθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η
προσφορά θα απορρίπτεται.
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21. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Νίκη Μαγιάση
κατά τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 2103278022 .

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

18

