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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2015
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟ 1/7/2015 ΕΩΣ 31/12/2017 (30 ΜΗΝΕΣ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 425.000,00
.000,00€ ΓΙΑ ∆ΥΟΜΙΣΗ 2,5 ΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
23%

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισµό των
κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, µε
χρονική διάρκεια από 1/7/2015 έως 31/12/2017 (30 Μήνες), συνολικού προϋπολογισµού
425.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις,
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :
•
•

•
•
•
•

•
•

του Ν. 1268/82 « Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ»
του Ν.4009/2011 Περί της «∆οµής,
«
λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων» όπως ισχύει συµπληρωµένος και
τροποποιηµένος
του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995)
247/27
«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και Άλλες ∆ιατάξεις»,
∆ιατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
του Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.»
Φ.Π.Α
του άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος,
Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ
ΦΕΚ 138/Α/2003)
138/
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέµηση καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές»
του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/92)
19/Α
«Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών
Θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το ν.2323/95 (ΦΕΚ15/Α/95)
του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
150/Α
«Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»,
∆ηµοσίου
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του Π.∆. 346/98 άρθρο 35 παρ.1 & άρθρο 36 για την «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για
τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
18ης Ιουλίου 1992»
του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3 - 2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005,
του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
Συναλλαγές
του Ν. 3310/2005, άρθρο 12 παρ. 27 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων»
του ν.3861/2010 «Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες
διατάξεις»
του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις
στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του Ν.
3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011) «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις
θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ
88/Α/2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας».
του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ/Α/173/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων-Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1999 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007
την παρ.3 του αρθ. 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροπ. µε την παρ. 5 του αρθ.61 του Ν.4146/2013
το αρθ. 3 του Ν. 4250/2014 «Απλούστευση διαδικασιών προµηθειών ∆ηµοσίου»
τις µε αριθµ. πρωτ. 30440/8.5.06, 31262/16.11.06, 31372/9.8.10 και 30108/24-01-2011 εγκυκλίους
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικά µε τις συµβάσεις του
∆ηµοσίου µε συνεργεία καθαριότητας.
του άρθρου 8 του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων» (ΦΕΚ 84/Α/2010)
Το Ν.4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14/Α/2.2.2012) Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2013 και ειδικότερα ρυθµίσεις που
αφορούν την συµπλήρωση του Π.∆. 118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) & την τροποποίηση της
Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).
Τις διατάξεις του Ν.4155/2013(Φ.Ε.Κ. 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20,του
Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/7.4.2014).
Το Ν. 4281/8-8-2014 ΦΕΚ 160 τ.Α΄ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.
Την Υ.Α Π1/2390/16.10.2013 (Φ.Ε.Κ. 2677/Β/21.10.2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014(Α∆Α :ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσιών Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)».
την µε αριθ. πρωτ. 53652/∆12/7-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων
«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης της Α.Σ.Κ.Τ. για τα επόµενα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και
2017» (Α∆Α: ΒΙΗΥ9-ΜΞ3)
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•

την από 9/01/2015 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (Α∆Α: 7ΖΠΖ46Ψ8ΝΖ-4ΡΦ) σχετικά µε
διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει
την καθαριότητα των κτιρίων του Ιδρύµατος.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την
ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισµό των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, όπως κατωτέρω:

Χρονικό
διάστηµα

Περιγραφή Έργου

παροχής

Συνολικός
Προϋπολογισµός

υπηρεσίας
Καθαρισµός
των
παρακάτω
εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. :

κτιριακών

1. Κεντρικό κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.– Πατησίων 42,
Αθήνα
2. Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς
256, Αγ. Ιων. Ρέντη
3. Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΣΚΤ –
Ιουλιανού 39, Αθήνα
Οι ζητούµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό
CPV 90911200-8 (υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων)
βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας
Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (CPV)

Από 1/7/2015
έως 31/12/2017
(30 µήνες για τα
οικονοµικά έτη
2015, 2016 και
2017)

Τετρακόσιες είκοσι
πέντε χιλιάδες ευρώ
425.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23%,
που θα βαρύνουν τον
ΚΑΕ 0845 «∆απάνες
καθαρισµού γραφείων»
του τακτικού Π/Υ της
Α.Σ.Κ.Τ. των ετών 2015,
2016 και 2017

1.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος .

2.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης 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 στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
στο Π∆60/07 και 118/07 και τα καθοριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη.

3.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.

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 στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
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Ηµεροµηνία και ώρα
έναρξης υποβολής
των προσφορών:

Οι προσφορές ξεκινούν να υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 και ώρα 09.00 π.µ.

Καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα
για την υποβολή των
προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά,
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
µέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 µ. Μετά την
παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

Ηµεροµηνία και ώρα
αποσφράγισης των
προσφορών:

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, την
Πέµπτη 30/4/2015 και ώρα 10.00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων
στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ. Συνεταιρισµοί.
δ. Κοινοπραξίες.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται :
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και
β) να εγγραφούν
www.promitheus.gov.gr)

στο

ηλεκτρονικό

σύστηµα

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

-

∆ιαδικτυακή

πύλη

Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία :
1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής::
•

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.

•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
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•

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Κεφάλαια της ∆ιακήρυξης
και Παραρτήµατα, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I' : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II': ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η περίληψη της διακήρυξης αυτής στάλθηκε για δηµοσίευση:
o

στην Yπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27/2/2015,

o

στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις
27/2/2015.

o

σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες των Αθηνών: «Ηχώ των ∆ηµοπρασιών», «Γενική ∆ηµοπρασιών»
και «Εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών και Πλειστηριασµών» στις 27/2/2015.

o

στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις 27/2/2015.

και αναρτήθηκε στους πίνακες Ανακοινώσεων της Α.Σ.Κ.Τ. στις 27/2/2015.
Τα έξοδα δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
προµηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος από το ∆ιαγωνισµό, µε την προσκόµιση των νόµιµων
παραστατικών (άρθρο 46 Ν.3801/2009).
Το πλήρες σώµα της υπ’ αριθµ. 1/2015 ∆ιακήρυξης αναρτήθηκε ηλεκτρονικά, ψηφιακά
υπογεγραµµένο και είναι διαθέσιµο:
•

Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ στις 9/3/2015.
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•
•

Στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΗ∆ΗΣ στις 9/3/2015.
Στην ιστοσελίδα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών www.asfa.gr (TMHMA ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) στις 9/3/2015.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Παναγιώτης Χαραλάµπους
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ΜΕΡΟΣ Α'
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ Ο Ρ Ο Ι ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ Ο Υ ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.
Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό ∆ιεθνή
∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Α.Σ.Κ.Τ. στην Αθήνα, µε χρονική διάρκεια από 1/7/2015 έως 31/12/2017 (30 Μήνες), συνολικού
προϋπολογισµού 425.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
2.

Καθαρισµός των παρακάτω κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. :
1. Κεντρικό κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.– Πατησίων 42, Αθήνα
2. Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς 256, Αγ. Ιων. Ρέντη
3. Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΣΚΤ – Ιουλιανού 39, Αθήνα

3.
Οι ζητούµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 90911200-8 (υπηρεσίες καθαρισµού
κτιρίων) βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common
Procurement Vocabulary codes-CPV).
4.
Προσφορές µπορούν να κατατεθούν για το σύνολο του έργου, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη,
και όχι για µέρος του έργου.
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της
5.
Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα
τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν
θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
6.
Ο προϋπολογισµός για το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών ανέρχεται ετησίως στο ποσό των
170.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%, ήτοι συνολικά 425.000,00€, για το χρονικό
διάστηµα 30 µηνών, από 1/7/2015 έως 31/12/2017, για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017. Η
δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Ιδρύµατος για τα αντίστοιχα έτη.
ΑΡΘΡΟ 2: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στις 27/02/2015.
2. Περίληψη αυτής της ∆ιακήρυξης στάλθηκε στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης την 27/02/2015.
3. Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο την 27/02/2015.
4. Η ∆ιακήρυξη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 27/02/2015.
5. Η ∆ιακήρυξη αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ την 9/03/2015.
6. Η ∆ιακήρυξη αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ την 9/03/2015.
7. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου.
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της
Α.Σ.Κ.Τ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr, στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
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(Κ.Η.Μ.∆Η.Σ), στον ιστότοπο του προγράµµατος ∆ιαύγεια και στην πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι
οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό
αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. β΄ του Π∆ 118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου – ΚΠ∆),
εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά αποστέλλονται ηλεκτρονικά σ’ αυτούς µέσα σε έξι (6)
εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ. Σε
περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες.
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παραγρ. 1 εδ. γ΄ του Π∆ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παραγρ. 2 περ. α΄ του ως άνω
Π.∆/τος, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ’ αυτούς µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ, το αργότερο
τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από
τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται οµοίως
ηλεκτρονικά το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,
χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης κατά της διακήρυξης.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το δικτυακό
τόπο του διαγωνισµού στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αιτήµατα
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Τα αιτήµατα/ερωτήµατα πραγµατοποιούνται αποκλειστικά
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα
απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραµµένο.
Αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο µικρότερο των έξι (6) ηµερών πριν
από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται µόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη
δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ
µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του για τυχόν
διευκρινήσεις – τροποποιήσεις.
Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο
της διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις
ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν
δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού.
(β) Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Κάθε υποψήφιος συµµετέχει µε µια µόνο προσφορά. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
υποβάλλει ατοµικά προσφορά, δεν δύναται να συµµετάσχει στο διαγωνισµό ως µέλος ένωσης
προµηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές
και απορρίπτονται αµφότερες ως απαράδεκτες.
Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων (συµπεριλαµβανοµένων και των υπό σύσταση
Κοινοπραξιών) δύνανται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδική
νοµική µορφή, ωστόσο σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε Ένωση ή Κοινοπραξία, η
Ένωση ή Κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύµβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να προχωρήσει
στη σύσταση, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, νοµικού προσώπου µε τη µορφή κοινοπραξίας του
άρθρου 2 του Π.∆.186/1992, στο µέτρο που η υιοθέτηση της νοµικής αυτής µορφής είναι αναγκαία για
την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Όλα τα µέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραµένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής ανεξάρτητα από
οποιεσδήποτε µεταξύ τους συµφωνίες. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο
εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την
ευθύνη ολόκληρης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση του αποχωρήσαντος µέλους. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Τέλος σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας θα έχουν
δεσµεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συµµετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία µε τους
ίδιους όρους.
Νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού τους να ορίζουν
στην προσφορά τους φυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι υπεύθυνος του Έργου καθώς και αναπληρωτή
αυτού µε τα ίδια προσόντα. Την αυτή υποχρέωση έχουν και τα φυσικά πρόσωπα που δεν θα εκτελέσουν
αυτοπροσώπως το Έργο.
ΑΡΘΡΟ 5: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά
τους, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π∆ 118/2007, του Π.∆
60/2007, το Ν. 4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-13), όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατά περίπτωση κατωτέρω:
Επισήµανση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούµενων για προσκόµιση εγγράφων και αναφορικά µε
την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε
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ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και αναφορικά µε το χρόνο υποβολής και θεώρησης των
ισχύουν οµοίως τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/2014.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
ΦΕΚ. Ειδικότερα, οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται µε την ηλεκτρονική προσφορά απαιτείται να προσκοµισθούν
και σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα)
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται:
εγγυητικές επιστολές, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς κλπ.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε αυτή
της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Σε περίπτωση µη ή κατά παρέκκλιση,
υποβολής των ανωτέρω αναφερόµενων δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, µε
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά.
•

Επισηµαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο
αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Α. Έλληνες Πολίτες & Αλλοδαποί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του
παρόντος Κεφαλαίου και σύµφωνα µε το Παράρτηµα II υπόδειγµα Α.
Kατά το άρθρο 157 παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/08-08-14) και την
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και
προσκοµίζεται από αυτόν στην αρµόδια Υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισµού σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.

2.

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6
παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

3.1

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνήσιου υπογραφής,
στην οποία:

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες.

 Να δηλώνεται ότι:
α. δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης,
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β. δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του δηµοσίου.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007,
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1),

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173)
και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305),
2. για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας,
3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:

 Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2
του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντας,

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι
εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του
εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί
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υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και
έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.

 Να δηλώνεται ότι δεν απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15
ετών, κατά τα άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.

 Να δηλώνεται ότι δεν του έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή
λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, (άρθρο 68 του
N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
3.2

3.3

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνήσιου υπογραφής, µε
την οποία θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, οι
προσφέροντες:
-

δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, η
οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή (άρθρο 43
παρ. 2 Π.∆. 60/2007)

-

δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

-

δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης
ή πτωχευτικού συµβιβασµού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

-

i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα και

-

ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του Π.∆. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές
(άρθρο 43 παρ. 2 του Π.∆. 60/2007).

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνήσιου υπογραφής,
στην οποία:
•

ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους,

•

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης
της οποίας έλαβε γνώση, και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,

ότι ο συµµετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση
του διαγωνισµού.

Β. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου Α.
Έλληνες πολίτες & Αλλοδαποί. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα
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ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, στις
περιπτώσεις Α.Ε.
2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των
ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα:
2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας
(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
•

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

•

ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας.

•

Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την
αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής
ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν
µεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του νοµικού
προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την
περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για
την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75)
του νόµιµου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας
είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόµενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.

•

Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής στο
∆ιαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να
καταθέσει την προσφορά.

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας
(Ο.Ε.,Ε.Ε.):
Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.
2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή
2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του
υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο
πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.

13

Γ. Συνεταιρισµοί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω,
υπό στοιχ. Α και Β. ∆ιευκρινίζεται ότι :
 το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο
έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και
 οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται απ’ αυτόν.

∆. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο
υπηρεσιών, που συµµετέχει στην ένωση. Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση
συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

2.

∆ήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, νόµιµα θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ή το
µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και
το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο απόρριψης
προσφοράς από τον διαγωνισµό.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή
που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις
παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π∆ 118/2007, ο προσφέρων, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που
του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf
και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά
περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον
προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής είναι:
•

φυσικά πρόσωπα

•

οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
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•

διαχειριστές Ε.Π.Ε.

•

Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.

•

Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.

Επισηµαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο και
επισυνάπτεται επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ)
οι νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου, καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία
θα κατακυρωθεί το έργο δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκηµα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας
χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆.
60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) ήτοι:

1.

•

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

•

∆ωροδοκία, 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 προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και

•

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

Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.
2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής
έγγραφης ειδοποίησης.

4.

Πιστοποιητικό ή ισοδύναµο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.

5.

Πιστοποιητικό ή ισοδύναµο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον
του διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.

6.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
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υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει
ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης,
εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της πρώην
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη
η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12
του Καν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης.

7.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

8.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, σε µορφή αρχείου .pdf
υπογεγραµµένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του
εκπροσωπούντος το νοµικό πρόσωπο, µε την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς
(κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτόν προσωπικό.

9.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που ο
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης
ειδοποίησης.

10.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως άνω
ηλεκτρονικής έγγραφης ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού.

11.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τυχόν τρίτο που υποβάλει τον Φάκελο
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.

12.

Για Ενώσεις Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που θα επιλεχτούν ως ανάδοχοι του έργου, σχετικά
νοµιµοποιητικά παραστατικά όπου αποδεικνύουν την κτήση
συγκεκριµένης νοµικής
προσωπικότητας και ενιαίου Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη
Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή
Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης».
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Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1 έως και 11, πρέπει να προσκοµιστούν
από κάθε προµηθευτή που συµµετέχει σε Ένωση Προµηθευτών. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν
υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην
περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί προς τούτο από την Αναθέτουσα
Αρχή. Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε
περισσότερες από µια προσφορά.
Για τους Συνεταιρισµούς, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, απαιτείται επιπλέον η
προσκόµιση βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με στόχο την εξασφάλιση αναδόχου ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προκηρυσσόµενου
έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, καθορίζονται για τους προσφέροντες
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
–
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βάσει αυτών, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει µε
την προσκόµιση των σχετικών επίσηµων/δηµόσιων εγγράφων, εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών»,
και µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια:
 Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για τις τελευταίες τρεις (3) οικονοµικές χρήσεις, στον τοµέα της
καθαριότητας, τουλάχιστον ίσο µε το 100% του προϋπολογισµού του έργου, προ ΦΠΑ, δηλαδή
345.528,46€ (υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του κύκλου εργασιών και προσκόµιση αντίγραφου ή
αποσπάσµατος των ισολογισµών των 3 τελευταίων ετών ή αντίστοιχο επίσηµο έγγραφο σε
περίπτωση που η επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισµό).
 Να υποβάλλει Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων, που αφορούν παροχή υπηρεσιών
καθαρισµού ∆ηµόσιων Κτηρίων – Τραπεζών – Επιχειρήσεων κλπ. αντίστοιχου µεγέθους και
πολυπλοκότητας µε τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, τα οποία έχει ολοκληρώσει
στο σύνολό τους και καλύπτουν τα τελευταία 5 έτη πριν τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό και θα
έχει τη µορφή:
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 5-ΕΤΙΑΣ
ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Από….. έως ..….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σφραγίδα - Υπογραφή
Νόµιµου Εκπροσώπου
Επιπλέον, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η προσκόµιση εγγράφων από αναθέτουσες αρχές – φορείς
σχετικά µε τη συµπεριφορά του υποψηφίου αναδόχου ως προς την εκτέλεση της εργασίας του, π.χ.
17

βεβαιώσεις καλής συνεργασίας, συστατικές επιστολές από προηγούµενες συνεργασίες, που να
καλύπτουν το διάστηµα της τελευταίας 5ετίας πριν το ∆ιαγωνισµό.
 Να έχει τις παρακάτω πιστοποιήσεις:
Α) ISO 9001:2008 πρότυπο πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας,
Β) ISO 14001:2004 σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
Γ) OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 - Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία,
σε ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Η µη συµµόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα, µέχρι την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών
∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007) καθώς και στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 11 της ΥΑ
Π1/2390/16.10.2013.
Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :
•

Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»

•

Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

και
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής
διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.
1. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
•

Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρου 5 του παρόντος Κεφαλαίου Α΄
(∆ικαιολογητικά Συµµετοχής).

•

Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ (Ελάχιστες
Προϋποθέσεις Συµµετοχής).

•

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, συµπληρώνοντας τον Πίνακα Συµµόρφωσης του
Κεφαλαίου ∆΄ µαζί µε τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν την απάντηση του υποψηφίου
αναδόχου και αναφέρονται στην παραποµπή.

•

∆ήλωση του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς
της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη.

2. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΠΙΝΑΚEΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
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Ο∆ΗΓΙΕΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, οι
τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική
θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται : πχ πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά
3.
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του
κατασκευαστικού οίκου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη
4.
µε αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
5.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
7.
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει, επί
ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς.
Συγκεκριµένα:
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α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία
πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (αποδοχές εργαζοµένων,
ασφαλιστικές εισφορές, διοικητικό κόστος, κρατήσεις, αναλώσιµα υλικά και εργολαβικό κέρδος). Η
συνολική τιµή θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση
της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιµής,
ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ» ή «0,00», θεωρείται αµαχήτως ότι τα αντίστοιχα
προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.
Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
9.
∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της
προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ
των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ
παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον
υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
10.
∆ικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή στην Υπηρεσία που είναι αρµόδια για τη
διενέργεια του διαγωνισµού, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε
σφραγισµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, διαχωρισµένα σε δύο (2) σφραγισµένους υποφακέλους µε εξωτερικές
ενδείξεις «Επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς» και «Επιµέρους
έντυπα οικονοµικής προσφοράς», αντίστοιχα, εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε απόδειξη βεβαίας χρονολογίας.
11.
Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά
ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για
την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/2603-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια
για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια
αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη
δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει
των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.
12.
Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση
των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα.
13.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1- 2390/2013
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«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
14.
Υποβολή προσφορών σε έντυπη µορφή ή/και σε σφραγισµένους φακέλους για το διαγωνισµό
δεν είναι αποδεκτή. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε
έντυπη µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο
σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
15.
Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται
εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
16.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει προσβάλει νοµίµως και εµπροθέσµως τη διακήρυξη του
διαγωνισµού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως,
τους ανωτέρω όρους.
17.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε τον
τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
18.
Αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή – απαιτήσεις της Υπηρεσίας
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παραγρ. 7 και 20 παραγρ. 4 του Π∆118/2007).
Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής
19.
τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
20.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται
υπόψη.
21.
Με την υποβολή της προσφοράς οι συµµετέχοντες σηµαίνουν µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
22.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
23.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
24.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους αναδόχους µπορεί να γίνει και µετά τη
λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέρονται µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
25.
Όλες οι παραποµπές στη στήλη (ε) στους Πίνακες Συµµόρφωσης θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισµού, να αναφέρονται µόνο σε συγκεκριµένη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς και των
σχετικών εγγράφων (έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία) και όχι σε παράγραφο, κεφάλαιο ή
άλλου είδους παραποµπή.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η
26.
σειρά των όρων της διακήρυξης.
27.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ.
α΄ του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και
δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως,
τους ανωτέρω όρους.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1.
Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόµενη υπηρεσία θα
εκφράζονται σε Ευρώ (€).Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς και ολογράφως.
2.

Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιµή υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ
Β) Ποσοστό ΦΠΑ
Γ) Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
3.
Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση.
4.
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε
προσφερόµενη υπηρεσία, ούτως ώστε να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση
αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου του Έργου. Προσφερόµενη υπηρεσία που αναφέρεται στην
Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα
λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής
µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή µονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή
δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν.
6.
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 προσφέροντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
7.
Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των
διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσία, δηλαδή καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία
περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την κείµενη εργατική και
ασφαλιστική νοµοθεσία, την οικεία ΣΣΕ ή και κάθε άλλη κατά νόµο ισχύουσα (π.χ. επιχειρησιακή)
σύµβαση εργασίας τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής των εργαζοµένων
κ.τ.λ. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση του παραπάνω όρου, καταγγέλλεται η σύµβαση
µε τον ανάδοχο και κηρύσσεται έκπτωτος. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει όλες τις
αποδοχές, επιδόµατα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόµενος, σύµφωνα µε την
προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό επί διακόσιες
εβδοµήντα (270) ηµέρες από τη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο από αυτό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει
έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά µε την
πρόθεση αποδοχής της παράτασης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να
απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη
παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν
παρατάσεις.
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Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως
3.
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής
προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που
αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την
παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
4.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ι. Εγγύηση Συµµετοχής (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Α του Παραρτήµατος ΙΙ΄)
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από Εγγυητική Επιστολή
Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό 2% του συνολικού
προϋπολογισµού πλέον ΦΠΑ, δηλαδή οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.500,00€).
Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, πρέπει να είναι ένα µήνας τουλάχιστον µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) µήνες και επιστρέφεται σ' αυτόν µεν που
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς
υποψηφίους µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της
κατακύρωσης του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους προσφέροντες, στον οποίο
θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει εµπροθέσµως τη σύµβαση ή να καταθέσει
εµπρόθεσµα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η
εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου.
ΙΙ. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης (σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β του Παραρτήµατος ΙΙ΄)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει µέχρι επιστροφής της στην
Τράπεζα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική την εκκαθάριση
των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
τους το οφειλόµενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό, λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων
κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήµου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής
εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστηµίου.
Κατά τα λοιπά απαιτούνται επί ποινή αποκλεισµού τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆.
(Π.∆.118/07).
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα, το δικαίωµα αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
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ΑΡΘΡΟ 12: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής, παραλαµβάνει,
µονογράφει και ελέγχει το φυσικό αρχείο.
1.
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη
από το σύστηµα διαδικασία, από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα συλλογικό όργανο
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή Αξιολόγησης των
∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της Α.Σ.Κ.Τ.) εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
2.
Η Επιτροπή πρoβαίvει στην ηλεκτρονική διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών τέσσερεις
(4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την 30.04.2015,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ.
3.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να
λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης-Αξιολόγησης Προσφορών-Ανάδειξης ΜειοδότηΑποσφράγιση ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο σύστηµα
συλλογικό όργανο διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού (Επιτροπή
Αξιολόγησης – ΕΑ) προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας
Αρχής. Ειδικότερα:
1. Τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλ
την Πέµπτη 30.04.2015 και ώρα 10.00 π.µ. αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση
για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
2. Η αρµόδια ΕΑ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε
έντυπη µορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συµµετέχοντες. Η ΕΑ αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και
τους υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνικής
Προσφοράς» και µονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Οι
υποφάκελοι µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται κατά
το στάδιο αυτό.
3. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση η ΕΑ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει
προσφορές σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται
από τα µέλη της.
4. Στη συνέχεια η ΕΑ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις
προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα και την νοµιµότητά τους – σύµφωνα µε τα ισχύοντα
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– και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τις
τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
5. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η ΕΑ ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από
την Αναθέτουσα Αρχή µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το
σύστηµα εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή
συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες
διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται.
6. Κατόπιν, η ΕΑ εισηγείται / γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογηµένης
απόρριψης των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων, το οποίο
υποβάλλεται αρµοδίως στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης
απόφασης για το στάδιο του διαγωνισµού.
7. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόµενα έκδοση απόφασης της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. για το υπόψη
στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού
και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για
ενηµέρωση.
8. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο και
µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών
προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το
προηγούµενο στάδιο, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και
ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
9. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, η ΕΑ προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε
ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το σύστηµα.
10. Στη συνέχεια η ΕΑ παραλαµβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους
υποφακέλους µε την ένδειξη «Επί µέρους Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν
έχουν αποκλειστεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µovoγράφovται και σφραγίζovται
από την ΕΑ κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η ΕΑ του διαγωνισµού
προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονοµικές προσφορές σε πρακτικό το οποίο
υπογράφεται από τα µέλη της.
11. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την ΕΑ των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές
προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται
µε βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η ΕΑ εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό επί της
αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, το οποίο υποβάλλεται αρµοδίως στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. για τη λήψη και
έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.
12. Στη συνέχεια, η Σύγκλητος της Α.Σ.Κ.Τ. εκδίδει κατά τα προβλεπόµενα την απόφαση για το υπόψη
στάδιο του διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού
και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος
αποστέλλεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό στους συµµετέχοντες για
ενηµέρωση.
13. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το ανωτέρω
στάδιο, και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την
Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι προσφέρων/ροντες,
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στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρου 6 του παρόντος Μέρους Α. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα, εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
14. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται από την
αρµόδια ΕΑ, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών. Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά
προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και
ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα
µειοδότη.
15. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
16. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου, η ΕΑ του
διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών
αυτών και µε ξεχωριστή εισηγητική έκθεση γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από
τη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
17. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισµού υποβάλλεται στη Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ. για την έκδοση
τελικής απόφασης.
18. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι η «χαµηλότερη τιµή».
19. Έντυπα στοιχεία των oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχvικής προσφοράς, δεν απoσφραγίζovται, αλλά
επιστρέφovται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή
εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί
παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο.
20. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό,
ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης
αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά
την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως καθώς και του πρακτικού της ΕΑ για το εκάστοτε
στάδιο του διαγωνισµού, στο Σύστηµα. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης
είναι αποδεκτό ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε
στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το
οποίο υπολογίζεται η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν προσφυγών.
21. Το αποτέλεσµα της κατακύρωσης του διαγωνισµού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος σε όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές
προσφορές.
22. Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆
118/2007 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα
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που προσφέρει την αµέσως υψηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η
κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη υψηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής.
Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 13: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά,
3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του έργου,
4. αφορά σε µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών του
έργου.
5. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας,
6. δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό,
7. δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε
σηµείο της τεχνικής προσφοράς,
8. η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου,
9. η οικονοµική προσφορά είναι υπερβολικά χαµηλή σύµφωνα µε το άρθρο 52 του π.δ. 60/2007
και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία,
10. ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στην παρούσα,
11. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 270 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών,
12. εάν η προσφορά που υποβληθεί είναι σε τιµές χαµηλότερες από τα προβλεπόµενα όρια στις
διατάξεις της εργατικής- ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή σε κάθε άλλη κατά νόµο ισχύουσα
σύµβαση εργασίας.
13. παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
14. δεν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται.
15. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη και από τις
ισχύουσες κατά νόµο διατάξεις.
Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής από
συγκεκριµένη προµήθεια ή από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης
συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας ακολούθως και προς τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Π∆
118/2007.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη ∆ιακήρυξη
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους µια Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
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ΑΡΘΡΟ 14: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1.
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) «∆ικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών
Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ.
63 Ν 4055/12 ( Α 51).
2.
Ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
Ν.4155/2013, συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση που το εν
λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονοµικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση
αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα
του ταχυδροµείου. Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει, περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης,
όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως αυτή έχει προσκοµισθεί από τον
οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της ΥΑΠ1/2390/21-10-2013.
3.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά
των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής.
Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαµβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή.

2.
Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή, δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παραγρ. 2 του άρθρου 6
του Π∆ 118/2007 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον
συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως υψηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη υψηλότερη τιµή και ούτω
καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει µαταίωση των
3.
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του
Π.∆. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της
και αζηµίως για αυτήν να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση έργο
δ) για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ’, ε’, στ΄ και ζ΄ του Π.∆. 118/2007.
(ε) και όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.
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Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 16: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Με έγγραφο, επί αποδείξει γνωστοποιήσεως ανακοινώνεται, στον µεταξύ των συµµετασχόντων στον
παρόντα διαγωνισµό ανακηρυσσόµενο ανάδοχο, η σε αυτόν κατακύρωση του αποτελέσµατος, ο οποίος
καλείται εντός δέκα πέντε ηµερών (15) να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Από την
κατακύρωση του διαγωνισµού και την γνωστοποίηση στον επιλεγέντα, η σύµβαση θεωρείται
καταρτισθείσα, οπότε και αρχίζουν και οι υποχρεώσεις του επιλεγέντος ο οποίος οφείλει να
ενεργοποιήσει αµέσως την σύµβασή του.
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο επιλεγείς, όπως εντός ορισµένου χρόνου, καταθέσει στην
Α.Σ.Κ.Τ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Β του Παραρτήµατος ΙΙ
του παρόντος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισθέντος ποσού, χωρίς
ΦΠΑ. Η πρόσκληση κατάθεσης γίνεται µαζί µε την προαναφερόµενη γνωστοποίηση περί της επιλογής
του.
Η σύµβαση, που θα υπογραφεί, θα είναι σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα IΙΙ.
Η σύµβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη της Α.Σ.Κ.Τ. και του Αναδόχου.
Η διάρκεια της σύµβασης του έργου του καθαρισµού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών αρχίζει από την 01/07/2015 και λήγει την 31/12/2017 (30 µήνες).
ΑΡΘΡΟ 17: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας έναντι
του προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί
να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π., χωρίς καµιά απολύτως ευθύνη της
Α.Σ.Κ.Τ. Προσφορές κάτω του εργατικού κόστους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. Αλλοδαποί µπορούν να
εργάζονται µόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα και να
είναι ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούµενου
προσωπικού, ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της Α.Σ.Κ.Τ..
3.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων, κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και µε τα ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και
για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεµία
εργασιακή σχέση µε την Α.Σ.Κ.Τ.
Ο καθαρισµός όλων των χώρων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη φροντίδα και µε κατάλληλα
4.
µηχανήµατα, εργαλεία και υλικά καθαρισµού τα οποία δεν θα προκαλούν φθορές.
5.
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης των ζηµιών, που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε
χώρο καθαρισµού, καθώς και στα κινητά ή µόνιµα αντικείµενα (ζηµιές σε τοίχους, δάπεδα κ.λ.π.). Τυχόν
ζηµιές που θα γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου, θα αποκαθίστανται αµέσως από αυτόν. Σε
περίπτωση αρνήσεως αποκατάστασης των ζηµιών, το ύψος της σχετικής δαπάνης θα προσδιορίζεται από
ειδική επιτροπή και θα παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιµο της εργασίας.
6.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει µέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους
τρίτους. Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχηµα, το οποίο θα συµβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο
προσωπικό, που θα χρησιµοποιήσει για τον καθαρισµό όλων των προαναφερόµενων χώρων.
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Τα υλικά καθαριότητας (σκούπες, σφουγγαρίστρες, σακούλες σκουπιδιών κ.λ.π. πλην το υγρό
7.
σαπούνι και το χαρτί υγείας) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και δεν
πρέπει να προκαλούν φθορές στους χώρους και στα διάφορα αντικείµενα.
8.
Ο ανάδοχος οφείλει να ορίζει υπεύθυνο βάρδιας που θα συντονίζει το προσωπικό, θα επιβλέπει
τους χώρους που καθαρίζονται και θα επικοινωνεί µε τα αρµόδια όργανα για τις ανάγκες του
καθαρισµού.
9.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει κάθε µήνα στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ.
κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας, που θα αναφέρει το ονοµατεπώνυµο
και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζοµένου, κατάσταση ενσήµων κάθε εργαζόµενου καθώς και
φορολογική-ασφαλιστική ενηµερότητα µαζί µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
10.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει, κατά την εκτέλεση του καθαρισµού, έµπειρο και
απόλυτα κατάλληλο προσωπικό για τέτοιες εργασίες, µε την υποχρέωση να έχει συµπληρώσει το 25ο
έτος της ηλικίας του.
11.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της
εργασίας που του ανατέθηκε.
12.
Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συµπεριφέρεται µε ευγένεια
απέναντι σε τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άµεση επίβλεψη της αρµόδιας επιτροπής και θα
λαµβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται.
13.
Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης του αναδόχου να εκτελέσει το οφειλόµενο έργο, η
Α.Σ.Κ.Τ. έχει το δικαίωµα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούµενων εργασιών µε κάθε δυνατό
µέσο, και µε έξοδα που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
14.
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του αναδόχου που θα
απορρέουν από τη σύµβαση που θα υπογραφεί.
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1.
Ο προϋπολογισµός του έργου του καθαρισµού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων
είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (425.000,00€) για 30 µήνες (2,5 έτη), 170.000,00 ευρώ ανά έτος,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Η πληρωµή θα γίνεται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 0845 «∆απάνες
καθαρισµού γραφείων» του Τακτικού Προϋπολογισµού της Α.Σ.Κ.Τ. οικονοµικών ετών 2015, 2016 και
2017.
2.
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα,
µε την υποβολή στη ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Α.Σ.Κ.Τ. των νόµιµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου. Επίσης θα
προσκοµίζεται και βεβαίωση της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου ότι ο Ανάδοχος εκτέλεσε
καλώς το έργο του καθαρισµού για το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η πληρωµή.
3.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται:

α. µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια
αγαθών (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).
β. µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/159-2011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την
έναρξη ισχύος του.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1.
Στην περίπτωση που αυτός που ανακηρύχθηκε ανάδοχος δεν προσέρχεται, παρόλο που
προσκαλείται, για να υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή δεν καταθέτει έγκαιρα την απαιτούµενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, κηρύσσεται
έκπτωτος και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 23 παρ. 4 και 34 του Π.∆.
118/07.
2.
Με απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Σ.Κ.Τ., µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του
αναδόχου ποινική ρήτρα µέχρι €1.500,00 κατά περίπτωση στις εξής περιπτώσεις: α) αν δεν εκτελεί τις
συµβατικές του υποχρεώσεις σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και κατά τον κατάλληλο τρόπο, και
εφόσον δε συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων της Α.Σ.Κ.Τ. ως προς τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου του και δε φροντίζει για την αποκατάσταση των ελλείψεων ή παραλείψεων και β)
αν δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του έναντι του απασχολούµενου από αυτόν προσωπικού που
καθορίζονται από τη διακήρυξη και τις διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας για τις
εργατοώρες απασχόλησης του. Η ποινική αυτή ρήτρα αφορά κάθε κατά περίπτωση παράβαση και σε
περίπτωση επανάληψης για δεύτερη φορά, αυτή διπλασιάζεται ή µπορεί για τρίτη φορά να τριπλασιαστεί,
µη αποκλειόµενης µετά την τρίτη επανάληψη και της κήρυξής του ως έκπτωτου σύµφωνα µε το
άρθρο 34 του Π.∆. 118/07. Ο κατά τα παραπάνω ακατάλληλος τρόπος ή η πληµµελής εκτέλεση των
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου προσδιορίζεται από την αρµόδια Επιτροπή, κατά τη δική της
αποκλειστικά κρίση, κατά την κοινή αντίληψη και πείρα, χωρίς ο ανάδοχος να έχει οποιοδήποτε
δικαίωµα εκτός εκείνου της έκφρασης προς την Επιτροπή και της δικής του γνώµης ή πληροφόρησης,
επεξήγησης, γραπτά ή προφορικά. Η παραπάνω γνωµοδότηση - πρωτόκολλο της ειδικής επιτροπής µαζί
µε την απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου περί επιβολής ποινικής ρήτρας κοινοποιούνται στον
ανάδοχο και συνοδεύουν τα δικαιολογητικά πληρωµής του για το µήνα στον οποίο αναφέρεται. Το
χρηµατικό ποσό της ποινικής ρήτρας παρακρατείται αυτεπάγγελτα από την αποζηµίωση φύλαξης του
αντίστοιχου µήνα ή του επόµενου µήνα.
3. Σε περίπτωση µη απασχόλησης καθηµερινά του αναγκαίου προσωπικού, µε απόφαση του αρµόδιου
συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής η οποία συντάσσει το σχετικό
πρωτόκολλο, επιβάλλεται ποινική ρήτρα που υπολογίζεται σε €150,00 επί τον αριθµό του επί έλαττον µη
απασχοληθέντος αναγκαίου αριθµού προσωπικού. Κατά τον έλεγχο του Πανεπιστηµίου ως προς την
τήρηση του όρου αυτού, στην κρίση του αρµόδιου οργάνου εναπόκειται να ζητήσει οποτεδήποτε
ενδεικτική κατάσταση σχετικά µε την πορεία εργασίας του κάθε εργαζόµενου. Αν υποπέσει ο ανάδοχος
στο παράπτωµα αυτό για δεύτερη φορά ή και περισσότερες, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 30% - 50%,
µη αποκλειόµενης και της κήρυξης του ως έκπτωτου. Η σχετική απόφαση επιβολής ποινικής ρήτρας
και η γνωµοδότηση – πρωτόκολλο της ειδικής επιτροπής ελέγχου κοινοποιούνται στον ανάδοχο και
συνοδεύουν τα δικαιολογητικά πληρωµής του για το µήνα στον οποίο αναφέρεται. Το χρηµατικό ποσό
της ποινικής ρήτρας παρακρατείται αυτεπάγγελτα από την αποζηµίωση φύλαξης του αντίστοιχου µήνα ή
του επόµενου µήνα.
4. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που δεν είναι ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. ή προσωπικού που
ανήκει στην κατηγορία των αλλοδαπών ή των οικονοµικών µεταναστών που δεν είναι εφοδιασµένο µε τις
κατάλληλες άδειες παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα, επιβάλλεται η ίδια παραπάνω ποινική ρήτρα
και κατά την ίδια διαδικασία του όρου 2. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος, όταν του ζητηθεί, να
προσκοµίζει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων – αναγγελιών στο Ι.Κ.Α. των εργαζοµένων ή των
αδειών παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών.
5. Για κάθε ηµέρα µη φύλαξης των απαιτούµενων κατά τη διακήρυξη χώρων από τον ανάδοχο
επιβάλλεται ποινική ρήτρα €500,00.
6. Αν η ειδική Επιτροπή διαπιστώσει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες παραβάσεις, παρουσία του
αναδόχου ή του τυχόν ορισθέντος νόµιµου εκπροσώπου του, συντάσσει πρωτόκολλο παραβάσεως που
υπογράφεται και από τον ανάδοχο. Η υπογραφή του αναδόχου είναι υποχρεωτική, µε την έννοια ότι
έλαβε γνώση της σύνταξης του πρωτοκόλλου και των λόγων της παράβασης, και όχι µε την έννοια της
συµφωνίας του µε τα περιλαµβανόµενα σε αυτό. Στο πρωτόκολλο αναγράφεται από την Επιτροπή
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αναλυτικά η παράβαση και προτείνεται το ύψος της ποινικής ρήτρας που θα επιβληθεί στον ανάδοχο. Τα
πρωτόκολλα παράβασης υποβάλλονται στο αρµόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο στη συνέχεια
επικυρώνει ή µη την επιβληθείσα ποινή µε σχετική του απόφαση. Τα πρωτόκολλα παράβασης µαζί µε
την απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου κοινοποιούνται στον ανάδοχο και συνοδεύουν τα
δικαιολογητικά πληρωµής του αναδόχου για το µήνα στον οποίο αναφέρονται ή αν αυτό δεν καθίσταται
δυνατό, για τον επόµενο µήνα.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε την επιβληθείσα ποινική ρήτρα, αυτός µπορεί να ασκήσει
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.∆. 118/07. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο συλλογικό
όργανο ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισµού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται
σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.
8. Αν γίνει δεκτή η προσφυγή εν όλω ή εν µέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρµόζεται
ανάλογα και η παρακρατηθείσα ποινική ρήτρα αποδίδεται στον ανάδοχο µε την αµοιβή του επόµενου
µήνα. Η απόρριψη της προσφυγής καθιστά οριστική την επιβληθείσα ποινή.
9. Η Επιτροπή, προκειµένου να συντάξει το παραπάνω πρωτόκολλο παράβασης, ενεργεί είτε
αυτεπάγγελτα µε δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας των Πρυτανικών Αρχών, είτε
ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της Α.Σ.Κ.Τ.,
η οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή διά του Τµήµατος Προµηθειών.
10. Για τις παραβάσεις των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου ισχύει το άρθρο 34 του
Π.∆. 118/07. Η κήρυξή του ως έκπτωτου, σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο, έχει και τις εξής επί
πλέον ειδικές συνέπειες: α) την αποβολή του αναδόχου από τους προς φύλαξη χώρους και β) της
Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται, για τη συνέχιση των εργασιών φύλαξης, να αναθέσει προσωρινά (και µέχρι την
ανάδειξη νέου αναδόχου) την φύλαξη σε άλλο φορέα µε όρους που θα καθοριστούν µε σχετική απόφαση
της Α.Σ.Κ.Τ..
11. Σε περίπτωση αµφιβολίας, οι όροι της σύµβασης αυτής ερµηνεύονται έτσι, ώστε να διατηρείται η
λειτουργικότητα της σύµβασης. Εάν κάποιος όρος της σύµβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται
η ισχύς των υπολοίπων όρων. Τα συµβαλλόµενα µέρη σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωµένα να
βρουν µία δίκαιη και οικονοµική λύση µε την οποία θα διορθώνεται η µη λειτουργικότητα του όρου.
ΑΡΘΡΟ 19: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.
Για τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-72007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.∆. 346/12-10-98
και του Ν. 2741/99.
2.
Η Α.Σ.Κ.Τ., µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και έγγραφη ειδοποίηση του
αναδόχου, µπορεί να αναθέτει στον ανάδοχο την καθαριότητα και άλλων κτιρίων, καθώς και εργασίες
καθαριότητας, πέραν των καθοριζόµενων στη παρούσα διακήρυξη, ανάλογα µε τις ανάγκες (εκδηλώσεις
του Πανεπιστηµίου, εκδηλώσεις φοιτητών, φοιτητικές εκλογές κλπ.), µε τους ίδιους όρους, και µε τιµές
όπως αυτές δίδονται στην αρχική του προσφορά, µε πρόσθετη επιβάρυνση και πάντα µέσα στα όρια του
προϋπολογισµού και για χρόνο που δεν µπορεί να ξεπερνά το χρόνο ισχύς της αρχικής σύµβασης.
3.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα µε τις
ανάγκες της, σε αυξοµείωση κάποιων εργασιών µε αντίστοιχη αυξοµείωση κόστους, εφόσον πρόκειται
για παρόµοιες εργασίες, µετά από έγκριση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η µείωση µπορεί να
φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και η αύξηση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%, µε µείωση ή
αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται εγκαίρως από
την αρµόδια υπηρεσία.
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Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις
4.
κείµενες διατάξεις.
5.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζηµίωση από τυχόν ατύχηµα
ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την εκτέλεση του Έργου από τον ανάδοχο.
6.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο η Εκχώρηση µέρους ή του συνόλου των εργασιών καθαρισµού,
χωρίς την έγκριση της Α.Σ.Κ.Τ.
7.
Η Α.Σ.Κ.Τ. δικαιούται να µαταιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισµό και να αποφασίσει την
προκήρυξη νέου ή την ανάδειξη αναδόχου µε ιδιαίτερη συµφωνία άνευ δικαιώµατος οιασδήποτε
αποζηµιώσεως αυτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό.
8.
Ο ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.Κ.Τ. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας,
κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα αρµόδια ∆ικαστήρια των
Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέσει ηλεκτρονικά τεχνική προσφορά που θα περιλαµβάνει:
1.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Κεφάλαιο Α, ΑΡΘΡΟ 7: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

2.
Συµπληρωµένο τον Πίνακα Συµµόρφωσης του κεφαλαίου ∆΄ µαζί µε τα σχετικά στοιχεία
που αποδεικνύουν την απάντηση του υποψηφίου αναδόχου και αναφέρονται στην παραποµπή.
Για να τεκµηριωθεί η συµφωνία µε τις προδιαγραφές του έργου θα πρέπει να συµπληρωθεί από
τον υποψήφιο ανάδοχο ο «Πίνακες Συµµόρφωσης», όπως ακριβώς καταγράφεται στο Κεφάλαιο
∆΄.
Στην στήλη ‘Απαίτηση’ έχει συµπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο.
Στη στήλη ‘Απάντηση’ σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιο ανάδοχο που έχει τη µορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την
προσφορά του.
Στη στήλη ‘Παραποµπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στον αντίστοιχο αριθµό µοναδιαίας
σελίδας στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο ή αναλυτική τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας κλπ. που θα παρατεθούν στον
(υπό)φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Είναι υποχρεωτική η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι υποχρεωτικά και µε
ποινή αποκλεισµού συγκεκριµένες και σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων
των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συµµόρφωση µε τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο
απόρριψης της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ
2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καταθέτει οικονοµική προσφορά για το σύνολο του έργου,
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΠΙΝΑΚEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
Καθαρισµός των παρακάτω κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Σ.Κ.Τ. :
1. Κεντρικό κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.– Πατησίων 42, Αθήνα, συνολική επιφάνεια κτιρίου: 1.200m2 περίπου.
2. Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς 256, Αγ. Ιων. Ρέντη, συνολική επιφάνεια κτιρίων:
22.000m2 περίπου.
3. Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΣΚΤ – Ιουλιανού 39, Αθήνα, συνολικής επιφάνειας: 80m2
2.

Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

3.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να
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παρέχουν αυτά. Η ευθύνη όµως για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον
υποψήφιο ανάδοχο.
4.
Η οικονοµική θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 68 του
Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ.115/15.7.2010τ. Α΄) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις » καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.4144/2013(ΦΕΚ
88/Α/18.4.2013) «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

–

ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αντικείµενο του Έργου είναι η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τον
καθηµερινό γενικό καθαρισµό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των παρακάτω κτηρίων της
Α.Σ.Κ.Τ., έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής για την εύρυθµη λειτουργία της:
1. Κεντρικό κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.– Πατησίων 42, Αθήνα, συνολική επιφάνεια κτιρίου: 1.200m2 περίπου.
2. Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς 256, Αγ. Ιων. Ρέντης, συνολική επιφάνεια κτιρίων:
22.000m2 περίπου.
3. Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΣΚΤ – Ιουλιανού 39, Αθήνα, 80 m2.
Οι ζητούµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 90911200-8 (υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων)
βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (CPV).
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για τον καθαρισµό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των υπόψη κτιρίων ο ανάδοχος οφείλει να
έχει κατ’ ελάχιστον δεκατρία (13) άτοµα, άνω των 25 ετών:


Επτά (7) καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης,



Τρεις (3) καθαρίστριες 5ωρης απασχόλησης,



∆ύο (2) εργάτες 7ωρης απασχόλησης,



Μία (1) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης,

Ο καθαρισµός θα γίνεται καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, εκτός εάν υπάρξουν έκτακτες
ανάγκες για Αργίες, Σάββατο ή Κυριακή και για περιπτώσεις εκτάκτων καιρικών φαινοµένων. Στις
περιπτώσεις εκτάκτων καιρικών φαινοµένων θα επεµβαίνει άµεσα για την αποκατάσταση των χώρων
µε το προσωπικό που διαθέτει ή και µε περισσότερο, µε έξοδα της Α.Σ.Κ.Τ. (για το επιπλέον
προσωπικό) τα οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερα από τη δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού που
θα εργασθεί και για όσο διάστηµα χρειάζεται για την αποκατάσταση των χώρων για χρήση.
ΑΡΘΡΟ 3: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τα ανωτέρω κτίρια θα περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες:
Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:
•
•

•
•
•

Να καθαρίζει τους χώρους υγιεινής (WC) και να απολυµαίνει αυτούς (∆ύο φορές την ηµέρα).
Καθαρισµός των γραφείων του διοικητικού προσωπικού, των Εργαστηρίων, των γραφείων των
µελών ∆ΕΠ, των αιθουσών διδασκαλίας, της Βιβλιοθήκης, των κοινόχρηστων χώρων και των
κλιµακοστασίων.
Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των ανωτέρω χώρων.
Καθαρισµός – ξεσκόνισµα των επίπλων, των ραφιών και των βιβλιοθηκών στα γραφεία του
κεντρικού κτηρίου, τα εργαστήρια, καθώς και στη Βιβλιοθήκη.
Καθαρισµός και άδειασµα των δοχείων αχρήστων κάθε χώρου και τοποθέτηση πλαστικών
σακουλών.
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•
•
•
•

Αποµάκρυνση των σκουπιδιών και αχρήστων υλικών από τους χώρους των κτιρίων µέσα σε
πλαστικές σακούλες και µεταφορά τους στο χώρο που θα τους υποδειχθεί.
Καθαρισµός των ανελκυστήρων µε σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων καθώς και των
θυρών των ανελκυστήρων.
Καθαρισµός των αµφιθεάτρων, της Αίθουσας Σινεµά και Θεάτρου, µετά από χρήση.
Καθαρισµός απορριµµάτων περιβάλλοντος χώρου της Πειραιώς & της Πατησίων, 1 φορά την εβδοµάδα.

Β. ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ / ΤΡΙΜΗΝΟ:
•
•
•
•

•
•
•

Καθαρισµός του Εκθεσιακού Χώρου.
Καθαρισµός πλακιδίων WC µε τη χρησιµοποίηση του κατάλληλου υγρού καθαρισµού.
Καθαρισµός των ταρατσών, των στοµίων & των σχαρών των υδρορροών, όλων των κτηρίων της
Πειραιώς.
Καθαρισµός των υδρορροών δώµατος & των στοµίων αυτών του κτηρίου 3Β νέου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού και της κατασκευής (ιδιαίτερη προσοχή στον τραυµατισµό της µόνωσης).
Καθαρισµός σχαρών οµβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου της Πειραιώς & της Πατησίων:
Α) επιφανειακά, µια φορά το µήνα και Β) εσωτερικά, µια φορά το τρίµηνο.
Για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς υαλοπίνακες που χρήζουν καθαρισµό, λόγω ύψους, ο
καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από ειδικευµένο συνεργείο.
Καθαρισµός των υδρορροών της κεραµοσκεπής & των στοµίων αυτών του κτηρίου της
Πατησίων, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και της
κατασκευής (ιδιαίτερη προσοχή στον τραυµατισµό των κεραµιδιών), µια φορά το τρίµηνο.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥ 2 ΕΡΓΑΤΕΣ:
Μεταφορά επίπλων κ.λ.π. λόγω αλλαγής χρήσης των χώρων, άχρηστων υλικών από τα εργαστήρια,
καθαρισµός αύλειων χώρων περιµετρικά από σκουπίδια, χόρτα ξερά και γενικά από αντικείµενα που
είναι άχρηστα και προξενούν ρύπανση.
Τα µηχανήµατα καθαρισµού και κοπής χόρτων θα διατίθενται από την Α.Σ.Κ.Τ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο απαραίτητος τεχνικός και µηχανολογικός εξοπλισµός που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, κατ’
ελάχιστον, για τον καθαρισµό όλων των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ. είναι:
-

Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε χώρο).

-

Μηχανές πλυσίµατος µοκετών.

-

Μηχανές απορρόφησης υγρών.

-

Μηχανές πλυσίµατος – γυαλίσµατος spray.

-

Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος – διπλού συστήµατος.

-

∆ιπλοί κάδοι σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους,
διαφορετικοί για WC.

-

Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για γραφεία – κοινόχρηστους χώρους.

-

Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου.

-

Καρότσια τροχήλατα κλειστά για µεταφορά των απορριµµάτων στο χώρο τελικής συλλογής

-

Γάντια χονδρά και γάντια µιας χρήσεως.

-

Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση από τους εργάτες µεταφοράς απορριµµάτων.
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-

Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων, ανθεκτικές διαφόρων µεγεθών.

-

Σάρωθρα και φαράσια για τον περιβάλλοντα χώρο και όπου χρειάζεται.

1. Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα απαιτούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης
πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα κατασκευασµένα – παρασκευασµένα µε τις τελευταίες
επιστηµονικές εξελίξεις και φιλικά προς το περιβάλλον.
2.
Με αποκλειστική ευθύνη του εργολήπτη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή
και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία
για τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη,
καθώς και η συνεχής και πλήρης παροχή προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης που θα διατεθεί
από τον εργολήπτη για τη διενέργεια των απαιτούµενων εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ :
1.

Απορρυπαντικά – καθαριστικά και δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.

2.

Απολυµαντικά επιφανειών.

3.

Υγρό καθαριστικό τζαµιών – καθρεπτών.

4.

Αυτογυάλιστη παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα.

ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΟΡΟΥΣ:

ΠΡΕΠΕΙ

1.

Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και
καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους.

2.

Τα απολυµαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και να
φέρουν τον αριθµό αδείας κυκλοφορίας τους.

3.

Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές,
να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν
φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου.

4.

Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου
καθαρισµού (καθαριστές) σε συσκευασία κλειστή από την παρασκευάστρια εταιρεία ή τον
υπεύθυνο κυκλοφορίας του προϊόντος και µαζί µε το τεχνικό φυλλάδιο για τη σωστή χρήση του
προϊόντος.

5.

Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να συνοδεύονται από δοσοµετρητή.

6.

Η διάλυση των παρασκευαζοµένων διαλυµάτων (προς χρήση) των προϊόντων καθαρισµού που
θα κάνουν οι καθαριστές να είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρίας παρασκευής των
προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει, κατά την εκτέλεση του καθαρισµού, έµπειρο και απόλυτα
κατάλληλο προσωπικό για τέτοιες εργασίες, µε την υποχρέωση να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας
του.
2.
Σε περίπτωση που η Σχολή για οποιονδήποτε λόγο, κρίνει ότι κάποιος ή κάποιοι εκ των υπαλλήλων
καθαριότητας δεν καλύπτουν τις ανάγκες της τότε, µετά από έγγραφη απαίτησή της, ο ανάδοχος υποχρεούται στην
άµεση αντικατάστασή τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας υπηρεσίας της Α.Σ.Κ.Τ.
3.
Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύµβασης και η διαπίστωση του ικανοποιητικού επιπέδου των
παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητας σε όλους τους χώρους θα γίνεται κάθε φορά από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής της Α.Σ.Κ.Τ.
4.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νοµοθεσίας όσον
αφορά:
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 στην καταβολή των νοµίµων αποδοχών των φυλάκων που θα απασχολεί στην Α.Σ.Κ.Τ. και οι οποίες δεν
µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ,
 στην τήρηση του νοµίµου ωραρίου
 στην ασφαλιστική κάλυψή τους
 στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούµενων απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. κλπ.

5.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των
εργαζοµένων του και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο
προσωπικό του. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει καµία ευθύνη για οιαδήποτε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε
υπαλλήλου του αναδόχου και η υποχρέωσή της, εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κάθε µήνα
αµοιβής του αναδόχου.
6.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου της καθαριότητας των χώρων της Σχολής. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο
προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
7.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε µέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή
ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής και είναι υπεύθυνος
για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγµατα και εγκαταστάσεις της
αναθέτουσας αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή τρίτων κατά
την εκτέλεση της σύµβασης.
8.
Τα υλικά καθαριότητας (σκούπες, σφουγγαρίστρες, σακούλες σκουπιδιών κ.λ.π. πλην το χαρτί
υγείας, το υγρό σαπούνι και οι χειροπετσέτες) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι άριστης
ποιότητας και δεν πρέπει να προκαλούν φθορές στους χώρους και στα διάφορα αντικείµενα.
9.
Ο ανάδοχος οφείλει να ορίζει υπεύθυνο βάρδιας που θα συντονίζει το προσωπικό, θα επιβλέπει
τους χώρους που καθαρίζονται και θα επικοινωνεί µε τα αρµόδια όργανα για τις ανάγκες του
καθαρισµού.
10.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει κάθε µήνα στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ.
κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας, που θα αναφέρει το ονοµατεπώνυµο
και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζοµένου, κατάσταση ενσήµων κάθε εργαζόµενου καθώς και
φορολογική-ασφαλιστική ενηµερότητα µαζί µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

2.

2.

Καθηµερινός καθαρισµός:
• Καθαρισµός
στους
χώρους
υγιεινής (WC) και απολύµανση
δύο φορές την ηµέρα.
• Καθαρισµός των γραφείων του
διοικητικού προσωπικού, των
Εργαστηρίων, των γραφείων των
µελών ∆ΕΠ, των αιθουσών
διδασκαλίας, της Βιβλιοθήκης,
των κοινόχρηστων χώρων και
των κλιµακοστασίων.
• Σκούπισµα και σφουγγάρισµα
των ανωτέρω χώρων.
• Καθαρισµός – ξεσκόνισµα των
επίπλων, των ραφιών και των
βιβλιοθηκών στα γραφεία του
κεντρικού
κτηρίου,
τα
εργαστήρια, καθώς και στη
Βιβλιοθήκη.
• Καθαρισµός και άδειασµα των
δοχείων αχρήστων κάθε χώρου
και
τοποθέτηση
πλαστικών
σακουλών.
• Αποµάκρυνση των σκουπιδιών
και αχρήστων υλικών από τους
χώρους των κτιρίων µέσα σε
πλαστικές
σακούλες
και
µεταφορά τους στο χώρο που θα
τους υποδειχθεί.
• Καθαρισµός των ανελκυστήρων
µε σκούπισµα και σφουγγάρισµα
των δαπέδων καθώς και των
θυρών των ανελκυστήρων.
• Καθαρισµός των αµφιθεάτρων,
της Αίθουσας Σινεµά και
Θεάτρου, µετά από χρήση.
• Καθαρισµός
απορριµµάτων
περιβάλλοντος
χώρου
της
Πειραιώς & της Πατησίων,
1φορά την εβδοµάδα.
Καθαρισµός 1 φορά το µήνα /
τρίµηνο:
• Καθαρισµός του Εκθεσιακού
Χώρου
• Καθαρισµός πλακιδίων WC µε τη
χρησιµοποίηση του κατάλληλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

NAI

NAI

NAI
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3.

4.

υγρού καθαρισµού.
• Καθαρισµός των ταρατσών, των
στοµίων & των σχαρών των
υδρορροών, όλων των κτηρίων
της Πειραιώς.
• Καθαρισµός των υδρορροών
δώµατος & των στοµίων αυτών
του
κτηρίου
3Β
νέου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ,
λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού και της κατασκευής
(ιδιαίτερη
προσοχή
στον
τραυµατισµό της µόνωσης).
• Καθαρισµός σχαρών οµβρίων
υδάτων
του
περιβάλλοντος
χώρου της Πειραιώς & της
Πατησίων: Α) επιφανειακά, και
Β)
εσωτερικά, µια φορά το
τρίµηνο.
• Για τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς υαλοπίνακες που
χρήζουν καθαρισµό, λόγω ύψους,
ο
καθαρισµός
θα
πραγµατοποιείται
από
ειδικευµένο συνεργείο.
• Καθαρισµός των υδρορροών της
κεραµοσκεπής & των στοµίων
αυτών
του
κτηρίου
της
Πατησίων, λαµβάνοντας όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την
ασφάλεια του προσωπικού και
της
κατασκευής
(ιδιαίτερη
προσοχή στον τραυµατισµό των
κεραµιδιών), µια φορά το
τρίµηνο.
Εργασίες που αφορούν τους 2
εργάτες:
• Μεταφορά επίπλων κ.λ.π. λόγω
αλλαγής χρήσης των χώρων,
άχρηστων υλικών από τα
εργαστήρια, καθαρισµός αύλειων
χώρων
περιµετρικά
από
σκουπίδια, χόρτα ξερά και γενικά
από αντικείµενα που είναι
άχρηστα και προξενούν ρύπανση.
Τα µηχανήµατα καθαρισµού και
κοπής χόρτων θα διατίθενται από την
Α.Σ.Κ.Τ.
Ο
απαραίτητος
τεχνικός
και
µηχανολογικός εξοπλισµός που
πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, κατ’
ελάχιστον, για τον καθαρισµό όλων
των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ. είναι:
- Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε
χώρο).
- Μηχανές πλυσίµατος µοκετών.

NAI

NAI
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5.

6.

- Μηχανές απορρόφησης υγρών.
- Μηχανές
πλυσίµατος
–
γυαλίσµατος spray.
- Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε
κάδους σφουγγαρίσµατος – διπλού
συστήµατος.
- ∆ιπλοί κάδοι σφουγγαρίσµατος
διπλού συστήµατος για γραφεία –
κοινόχρηστους
χώρους,
διαφορετικοί για WC.
- Σφουγγαρίστρες διαφορετικές για
γραφεία – κοινόχρηστους χώρους.
- Ηλεκτρικές
σκούπες
επαγγελµατικού τύπου.
- Καρότσια τροχήλατα κλειστά για
µεταφορά των απορριµµάτων στο
χώρο τελικής συλλογής
- Γάντια χονδρά και γάντια µιας
χρήσεως.
- Γάντια χονδρά ειδικά για χρήση
από τους εργάτες µεταφοράς
απορριµµάτων.
- Σακούλες
πλαστικές
απορριµµάτων,
ανθεκτικές
διαφόρων µεγεθών.
- Σάρωθρα και φαράσια για τον
περιβάλλοντα χώρο και όπου
χρειάζεται.
Απαραίτητα προϊόντα καθαρισµού
και απολύµανσης:
• Απορρυπαντικά – καθαριστικά
και δαπέδου, τοίχων, επιφανειών,
νιπτήρων και ειδών υγιεινής.
• Απολυµαντικά επιφανειών.
• Υγρό καθαριστικό τζαµιών –
καθρεπτών.
• Αυτογυάλιστη
παρκετίνη
αντιολισθητική για δάπεδα
Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι
καταχωρηµένα
στο
Μητρώο
Απορρυπαντικών και καθαριστικών
Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του
Κράτους. Τα απολυµαντικά προϊόντα
να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό
Οργανισµό Φαρµάκων και να
φέρουν
τον
αριθµό
αδείας
κυκλοφορίας
τους.
Τα
απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά
προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν
δυσάρεστες οσµές, να µην είναι
επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών και
να
µην
προκαλούν
φθορές
βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό
του κτιρίου.

NAI

NAI
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7.

8.

9.

10.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
απαρέγκλιτα τις διατάξεις της
ισχύουσας Εργατικής Νοµοθεσίας
όσον αφορά:
 στην καταβολή των νοµίµων
αποδοχών των φυλάκων που θα
απασχολεί στην Α.Σ.Κ.Τ. και οι
οποίες δεν µπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεποµένων
από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ,
 στην τήρηση του νοµίµου ωραρίου
 στην ασφαλιστική κάλυψή τους
 στους
όρους
υγιεινής
και
ασφάλειας των απασχολούµενων
απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις
κείµενες διατάξεις σχετικά µε την
ασφάλεια των εργαζοµένων του και
είναι αποκλειστικός και µόνος
υπεύθυνος για κάθε ατύχηµα που
τυχόν συµβεί στο προσωπικό του. Η
Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει καµία ευθύνη για
οιαδήποτε αξίωση εκ µέρους
οιουδήποτε
υπαλλήλου
του
αναδόχου και η υποχρέωσή της,
εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή
της κάθε µήνα αµοιβής του
αναδόχου.
Η Α.Σ.Κ.Τ. απαλλάσσεται από κάθε
ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση του Έργου της
καθαριότητας των χώρων της
Σχολής. Η Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης
για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο
προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη
αποκατάστασης των ζηµιών, που θα
προκληθούν σε οποιοδήποτε χώρο
καθαρισµού, καθώς και στα κινητά ή
µόνιµα αντικείµενα (ζηµιές σε
τοίχους, δάπεδα κ.λ.π.). Τυχόν
ζηµιές που θα γίνουν από το
προσωπικό του αναδόχου, θα
αποκαθίστανται αµέσως από αυτόν.
Σε
περίπτωση
αρνήσεως
αποκατάστασης των ζηµιών, το ύψος
της
σχετικής
δαπάνης
θα
προσδιορίζεται από ειδική επιτροπή
και θα παρακρατείται από το
εκάστοτε αντίτιµο της εργασίας.

NAI

NAI

NAI

NAI

Στην στήλη ‘Απαίτηση’ έχει συµπληρωθεί η λέξη “ΝΑΙ”, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο.
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Στη στήλη ‘Απάντηση’ σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιο ανάδοχο που έχει τη µορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την
προσφορά του.
Στη στήλη ‘Παραποµπή’ θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή στον αντίστοιχο αριθµό µοναδιαίας
σελίδας στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο ή αναλυτική τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας ή του
τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας κλπ. που θα παρατεθούν στον
(υπό)φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Είναι υποχρεωτική η πληρέστερη συµπλήρωση και οι παραποµπές να είναι υποχρεωτικά και µε
ποινή αποκλεισµού συγκεκριµένες και σε συγκεκριµένες σελίδες της προσφοράς (π.χ. Τεχνικό
Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4 κλπ).
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των πινάκων και η παροχή όλων
των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συµµόρφωση µε τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I: «ΠΙΝΑΚEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 1/2015 διακήρυξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΑ

Κεντρικό κτίριο
Α.Σ.Κ.Τ.–
1.
Πατησίων 42,
Αθήνα

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)
(€)
(€)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

5ωρη απασχόληση

Γραφείο Τεχνικής
2. Υπηρεσίας ΑΣΚΤ
– Ιουλιανού 39
Κτιριακό
4ωρη απασχόληση
συγκρότηµα
3.
7ωρη απασχόληση
Α.Σ.Κ.Τ. –
Πειραιώς 256, Αγ.
8ωρη απασχόληση
Ιων. Ρέντης
ΣΥΝΟΛΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ονοµ/µο – Υπογραφή-Σφραγίδα
Οι οικονοµικές προσφορές, θα περιλαµβάνουν, µε ποινή αποκλεισµού, τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα ανάλυσης οικονοµικής προσφοράς:

45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

5ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

7ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

8ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ Α:
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆:
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε:
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α II΄: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 1/2015 διακήρυξης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ A : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Ονοµασία Τράπεζας ………………………….., Κατάστηµα………………………….
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax), Ηµεροµηνία έκδοσης ......., ΕΥΡΩ.……

Προς
Την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42-Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. … ΕΥΡΩ ………..
-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ.……………....(και ολογράφως)……………………………………..υπέρ της εταιρείας
……………………………………………………….∆\νση…………………………………………………
………. δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της .............., για την προµήθεια των
Ειδών µε κωδικό αριθµό .................................................... σύµφωνα µε την υπ. αρ. ..................... δ\ξή σας.
-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης (συµπεριλαµβανοµένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας
.....................EYPΩ των προσφεροµένων Ειδών.
-

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήµου.
-

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας

σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
-

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ B: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………, Κατάστηµα………………….,(∆/νση οδός -αριθµός TK fax)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………, ΕΥΡΩ. ………………

Προς
Την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42-Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ……

-

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ.
περιορίζεται

…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο
η

υποχρέωσή

µας,

υπέρ

της

εταιρείας

………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την
καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη
προµήθεια ……………………………………προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον

τέλος χαρτοσήµου.

-

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’

εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.

-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο

και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ΄:: «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ
«
ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 1/2015 διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
Α∆Α:………………………………
:………………………………

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1836

Α∆ΑΜ:………………………….
:………………………….

Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
www.asfa.gr

Αθήνα .................................2015
Αρ.Πρωτ.:
Πρωτ.: ………………

Στην Αθήνα σήµερα ………………, ηµέρα …………, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι :
ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης Χαραλάµπους
Χαραλάµπους, µε την ιδιότητα του Πρύτανη τη
της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών και ως νόµιµος εκπρόσωπος αυτής, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής ««Εργοδότης» και
ο/η
κ………………….,
………………….,
νόµιµος
εκπρόσωπος
της
εταιρείας
µε
……………ΑΦΜ:
………………………/∆ΟΥ……….
∆ΟΥ………. που εδρεύει στην ………………, οδός …………..,
ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» και
λαµβάνοντας υπόψη:
 την από 9/01/2015 απόφαση της Συγκλήτου της Α.Σ.Κ.Τ. (Α∆Α: 7ΖΠΖ46
ΖΠΖ46Ψ8ΝΖ-4ΡΦ) σχετικά µε
διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την
καθαριότητα των κτιρίων της Α.Σ.Κ.Τ.
Α.Σ
για τα οικονοµικά έτη 2015, 2016 και 2017
2017.
 την υπ’ αριθ. 1/2015 διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού (Α∆Α …………………………………)
 τα πρακτικά συνεδριάσεων της επιτροπής διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισµών …………..
 την Τεχνική προσφορά της εταιρείας ……... οι οποία προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της τα
 την Οικονοµική προσφορά της εταιρείας ………οι οποία προσαρτάται στην παρούσα σύµβαση και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της
 τις αποφάσεις της Συγκλήτου ……….. κατακύρωσης του διαγωνισµού
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
Άρθρο 1ο
Περιγραφή έργου – Ωράριο – Τιµή
Με την παρούσα σύµβαση ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος, ο οποίος δηλώνει ότι έχει την απαιτούµενη
πείρα, οργάνωση και εξοπλισµό,
εξοπλισµό αναλαµβάνει να εκτελέσει το έργο του καθαρισµού των παρακάτω κτιρίων της
Α.Σ.Κ.Τ. στην Αθήνα:
1.

Κεντρικό κτίριο Α.Σ.Κ.Τ.– Πατησίων 42, Αθήνα, συνολική επιφάνεια κτιρίου
κτιρίου: 1.200m2 περίπου.
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2.
Κτιριακό συγκρότηµα Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς 256, Αγ. Ιων. Ρέντης, συνολική επιφάνεια κτιρίων: 22.000m2
περίπου.
Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας ΑΣΚΤ – Ιουλιανού 39, Αθήνα, 80 m2.

3.

Οι ζητούµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό 90911200-8 (υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων) βάσει του
Καταλόγου Κοινής Ονοµατολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (CPV).
Για τον καθαρισµό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των υπόψη κτιρίων ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει
συνολικά …………… άτοµα προσωπικό:


………….. (…) καθαρίστριες 4ωρης απασχόλησης, µε ωράριο 06:30 – 10:30.



………….. (…) καθαρίστριες 5ωρης απασχόλησης, µε ωράριο 06:30 – 10:30.



………….. (…) εργάτες 7ωρης απασχόλησης, µε ωράριο 06:30 – 13:30.



………….. (…) καθαρίστρια 8ωρης απασχόλησης, µε ωράριο 06:30 – 14:30.

Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας, ο αριθµός εργαζοµένων που θα απασχολεί ο ανάδοχος, οι συλλογικές συµβάσεις
στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά, καθώς και τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο δίνονται στους παρακάτω
αναλυτικούς πίνακες (πίνακες προσωπικού).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.

α/α

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΩΡΕΣ
ΜΕΤΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΜΕΝΩΝ
(€)
(€)
(€)

ΚΤΙΡΙΑ

Κεντρικό κτίριο
1. Α.Σ.Κ.Τ.– Πατησίων
42, Αθήνα

5ωρη
απασχόληση

Γραφείο Τεχνικής
2. Υπηρεσίας ΑΣΚΤ –
Ιουλιανού 39

4ωρη
απασχόληση
3. Κτιριακό συγκρότηµα
Α.Σ.Κ.Τ. – Πειραιώς
256, Αγ. Ιων. Ρέντης

7ωρη
απασχόληση
8ωρη
απασχόληση

ΣΥΝΟΛΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗΝΕΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

50

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

5ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

7ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30

8ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

30
ΣΥΝΟΛΟ Α:

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ Β:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Γ:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ∆:
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ε:
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ………………………………………………..
Η Α.Σ.Κ.Τ., µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου, µπορεί να
αναθέτει στον ανάδοχο υπηρεσίες καθαριότητας για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών της,
πέραν των καθοριζόµενων στη παρούσα διακήρυξη, µε τους ίδιους όρους, µε πρόσθετη επιβάρυνση και πάντα
µέσα στα όρια του προϋπολογισµού της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας και για χρόνο που δεν µπορεί να ξεπερνά
το χρόνο ισχύς της αρχικής σύµβασης. Επίσης, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες η Α.Σ.Κ.Τ. δύναται να
µετακινεί από κτίριο σε κτίριο το προσωπικό καθαριότητας και τους εργάτες.
Άρθρο 2ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ισχύουσας Εργατικής Νοµοθεσίας όσον
αφορά:

στην καταβολή των νοµίµων αποδοχών του προσωπικού καθαριότητας και των εργατών που θα
απασχολεί στην Α.Σ.Κ.Τ. και οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την οικεία
(κλαδική) ΣΣΕ,


στην τήρηση του νοµίµου ωραρίου



στην ασφαλιστική κάλυψή τους
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στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούµενων απ’ αυτόν στην Α.Σ.Κ.Τ. και πρόληψης του
επαγγελµατικού κινδύνου.
2.
Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί προσωπικό ασφαλισµένο στο Ι.Κ.Α. Αλλοδαποί µπορούν να
εργάζονται µόνον εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα και να είναι
ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ακαταλληλότητα του απασχολούµενου προσωπικού, ο
εργολάβος είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στην αντικατάστασή του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Α.Σ.Κ.Τ.
3.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταµείων, κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και µε τα ∆ώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.λ.π. και για κάθε υποχρέωση
του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεµία εργασιακή σχέση µε την
Α.Σ.Κ.Τ.
4.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει µέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους τρίτους.
Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχηµα, το οποίο θα συµβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό, που θα
χρησιµοποιήσει για τον καθαρισµό όλων των προαναφερόµενων χώρων.
5.
Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη αποκατάστασης των ζηµιών, που θα προκληθούν σε οποιοδήποτε χώρο
καθαρισµού, καθώς και στα κινητά ή µόνιµα αντικείµενα (ζηµιές σε τοίχους, δάπεδα κ.λ.π.). Τυχόν ζηµιές που θα
γίνουν από το προσωπικό του αναδόχου, θα αποκαθίστανται αµέσως από αυτόν. Σε περίπτωση αρνήσεως
αποκατάστασης των ζηµιών, το ύψος της σχετικής δαπάνης θα προσδιορίζεται από ειδική επιτροπή και θα
παρακρατείται από το εκάστοτε αντίτιµο της εργασίας.
6.
Ο ανάδοχος οφείλει να ορίζει υπεύθυνο βάρδιας που θα συντονίζει το προσωπικό, θα επιβλέπει τους
χώρους που καθαρίζονται και θα επικοινωνεί µε τα αρµόδια όργανα για τις ανάγκες του καθαρισµού.
7.
Α/Α

Υποχρεωτικές εργασίες του συνεργείου καθαριότητας – συχνότητα καθαρισµού:
ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
∆ύο φορές την
ηµέρα

1.

Να καθαρίζει τους χώρους υγιεινής (WC) και να απολυµαίνει αυτούς.

2.

Καθαρισµός των γραφείων του διοικητικού προσωπικού, των Εργαστηρίων, των
γραφείων των µελών ∆ΕΠ, των αιθουσών διδασκαλίας, της Βιβλιοθήκης, των
κοινόχρηστων χώρων και των κλιµακοστασίων.

Καθηµερινά

3.

Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των ανωτέρω χώρων.

Καθηµερινά

4.

Καθαρισµός – ξεσκόνισµα των επίπλων, των ραφιών και των βιβλιοθηκών στα γραφεία
του κεντρικού κτηρίου, τα εργαστήρια, καθώς και στη Βιβλιοθήκη.

Καθηµερινά

5.

Καθαρισµός και άδειασµα των δοχείων αχρήστων κάθε χώρου και τοποθέτηση
πλαστικών σακουλών.

Καθηµερινά

6.

Αποµάκρυνση των σκουπιδιών και αχρήστων υλικών από τους χώρους των κτιρίων
µέσα σε πλαστικές σακούλες και µεταφορά τους στο χώρο που θα τους υποδειχθεί.

Καθηµερινά

7.

Καθαρισµός των ανελκυστήρων µε σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων καθώς
και των θυρών των ανελκυστήρων.

8.

Καθαρισµός των αµφιθεάτρων, της Αίθουσας Σινεµά και Θεάτρου.

Μετά από
χρήση

8.

Καθαρισµός απορριµµάτων περιβάλλοντος χώρου της Πειραιώς & της Πατησίων.

1φορά /
εβδοµάδα

9.

Καθαρισµός του Εκθεσιακού Χώρου.

Καθηµερινά

Μία φορά το
µήνα
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10.

Καθαρισµός πλακιδίων WC µε τη χρησιµοποίηση του κατάλληλου υγρού καθαρισµού.

11.

Καθαρισµός των ταρατσών, των στοµίων & των σχαρών των υδρορροών, όλων των
κτηρίων της Πειραιώς.

12.

13.

14.

15.

16.

Μία φορά το
µήνα
Μία φορά το
µήνα

Καθαρισµός των υδρορροών δώµατος & των στοµίων αυτών του κτηρίου 3Β νέου
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού και της κατασκευής (ιδιαίτερη προσοχή στον τραυµατισµό της µόνωσης).
Καθαρισµός σχαρών οµβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου της Πειραιώς & της
Πατησίων:
Α) επιφανειακά,
Β) εσωτερικά.

1φορά/µήνα
1φορά/τρίµηνο

Για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς υαλοπίνακες που χρήζουν καθαρισµό, λόγω
ύψους, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από ειδικευµένο συνεργείο.

Μία φορά το
µήνα

Μία φορά το
µήνα

Καθαρισµός των υδρορροών της κεραµοσκεπής & των στοµίων αυτών του κτηρίου της
Πατησίων, λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού 1φορά /τρίµηνο
και της κατασκευής (ιδιαίτερη προσοχή στον τραυµατισµό των κεραµιδιών).
Εργασίες που αφορούν τους 2 εργάτες:
Μεταφορά επίπλων κ.λ.π. λόγω αλλαγής χρήσης των χώρων, άχρηστων υλικών από τα
εργαστήρια, καθαρισµός αύλειων χώρων περιµετρικά από σκουπίδια, χόρτα ξερά και Όποτε χρειαστεί
γενικά από αντικείµενα που είναι άχρηστα και προξενούν ρύπανση.
Τα µηχανήµατα καθαρισµού και κοπής χόρτων θα διατίθενται από την Α.Σ.Κ.Τ.

8.
Ο καθαρισµός όλων των χώρων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη φροντίδα και µε κατάλληλα µηχανήµατα,
εργαλεία και υλικά καθαρισµού τα οποία δεν θα προκαλούν φθορές.
9.
Τα υλικά καθαριότητας (σκούπες, σφουγγαρίστρες, σακούλες σκουπιδιών κ.λ.π. πλην το υγρό σαπούνι και
το χαρτί υγείας) θα βαρύνουν τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και δεν πρέπει να προκαλούν
φθορές στους χώρους και στα διάφορα αντικείµενα.
10.
Ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίζει κάθε µήνα στο Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας της Α.Σ.Κ.Τ. κατάσταση
προσωπικού θεωρηµένη από την επιθεώρηση εργασίας, που θα αναφέρει το ονοµατεπώνυµο και το ωράριο
εργασίας κάθε εργαζοµένου, κατάσταση ενσήµων κάθε εργαζόµενου καθώς και φορολογική-ασφαλιστική
ενηµερότητα µαζί µε το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών.
11.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση της εργασίας
που του ανατέθηκε.
12.
Σε περίπτωση αδυναµίας ή καθυστέρησης του αναδόχου να εκτελέσει το οφειλόµενο έργο, η Α.Σ.Κ.Τ. έχει
το δικαίωµα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούµενων εργασιών µε κάθε δυνατό µέσο, και µε έξοδα που
τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον ανάδοχο.
13.
Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιονδήποτε δικαιωµάτων του αναδόχου που θα απορρέουν
από τη σύµβαση που θα υπογραφεί.
Άρθρο 3ο
∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της παρούσης σύµβασης ορίζεται και συµφωνείται από την 1/7/2015 έως και την 31η ∆εκεµβρίου
2017 (30 µήνες). Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύµβασης και η διαπίστωση του σωστού καθαρισµού των χώρων θα γίνεται
κάθε φορά από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Σ.Κ.Τ.
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Άρθρο 4ο
Πληρωµή - Κρατήσεις
1.
Το Συµβατικό Τίµηµα (καλούµενο εφεξής “Τίµηµα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο,
ορίζεται στο ποσό των …………………………………………….., µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ο
οποίος
ανέρχεται
στο
ποσό
…………………………………….,
ήτοι
συνολικής
αξίας
………………………………………………..., µηνιαίως.
2.
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιείται τµηµατικά, στο τέλος κάθε δεδουλευµένου µήνα, µε την
υποβολή στη ∆/νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Α.Σ.Κ.Τ. των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου. Επίσης θα προσκοµίζεται και βεβαίωση της αρµόδιας
Επιτροπής παραλαβής του έργου ότι ο Ανάδοχος εκτέλεσε καλώς το έργο του καθαρισµού για το χρονικό
διάστηµα για το οποίο ζητείται η πληρωµή.
3.

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται:

α. µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% για την παροχή υπηρεσιών και 4% για την προµήθεια αγαθών (Άρθρο
55 παρ. 1 εδ. στ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).
β. µε κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 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.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
Άρθρο 5ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης αυτής ο ανάδοχος προσκόµισε στην Α.Σ.Κ.Τ. την υπ’ αρίθµ.
…………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας………………. Ποσού…………….. ευρώ.
Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την εκπλήρωση όλων των
υποχρεώσεων του αναδόχου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Άρθρο 6ο
Ποινικές Ρήτρες – Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου
Για τηv παρoύσα σύµβαση, ισχύoυv όλoι oι όρoι πoυ περιλαµβάvovται στην υπ’ αριθµ. 1/2015 ∆ιακήρυξη της
Α.Σ.Κ.Τ.
Για κάθε παράβαση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους του αναδόχου, θα επιβάλλονται χρηµατικές ποινές
και διοικητικές κυρώσεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α΄ άρθρο 18 (ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ), µε απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου της Α.Σ.Κ.Τ.
Η παρούσα σύµβαση λύεται αζηµίως για τα συµβαλλόµενα µέρη σε κάθε περίπτωση που υπάρξει έκτακτη
µεταβολή συνθηκών ειδικότερα δε αν µεταβληθούν οι οικονοµικοί όροι επί των οποίων κυρίως, ενόψει της καλής
πιστής και των συναλλακτικών ηθών τα µέρη στήριξαν τη σύναψη της παρούσας σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή
παρέχεται η δυνατότητα σε καθένα των συµβαλλοµένων της προ µηνός ειδοποίησης περί λύσης της παρούσας
σύµβασης και της επίκλησης του συγκεκριµένου λόγου που αποτελεί την αιτία της λύσης.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει µονοµερώς τη σύµβαση χωρίς καµία υποχρέωση έναντι του
αναδόχου, εφ’ όσον οι ανάγκες της σε προσωπικό καλυφθούν µε προσλήψεις µονίµου προσωπικού ή ρυθµιστεί
διαφορετικά το θέµα από το αρµόδιο Υπουργείο ή εφ’ όσον το παρεχόµενο έργο κριθεί από τη Σύγκλητο της
Α.Σ.Κ.Τ. ότι δεν είναι ενδεδειγµένο. Η Σχολή οφείλει να γνωστοποιήσει τη διακοπή της σύµβασης στην ανάδοχο
εταιρεία, δύο (2) µήνες νωρίτερα.
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Άρθρο 7ο
Τροποποίηση Όρων τη Σύµβασης
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συµπλήρωση οποιουδήποτε όρου
αποδεικνύεται µόνον εγγράφως, αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου.
Άρθρο 8ο
Εκχώρηση
Κανένα µέρος δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την παρούσα σύµβαση ή µέρος της ή οποιοδήποτε
δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του άλλου.
Άρθρο 9ο
Ανωτέρα Βία
Κανένας από τους συµβαλλόµενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του,
αν η παράλειψη αυτή είναι συνέπεια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.∆.118/2007.
Άρθρο 10ο
Λοιποί Όροι
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε την παρούσα, έχουν εφαρµογή:


Οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου



Η υπ. αριθµ. 1/2015 ∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού της Α.Σ.Κ.Τ.



Η µε αριθµ. πρωτ. ………………………….Απόφαση Κατακύρωσης



Η Τεχνική και οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις
προαναφερόµενες απoφάσεις.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας έναντι του
προσωπικού του, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δηλ. καταβολή των νόµιµων αποδοχών,
τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π., χωρίς
καµιά απολύτως ευθύνη του Πανεπιστηµίου. Μετά την υπογραφή της παρούσης σύµβασης ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσκοµίσει θεωρηµένη κατάσταση εργαζοµένων από την επιθεώρηση εργασίας.
Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύµβασης µε τον ανάδοχο µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Η Α.Σ.Κ.Τ. διατηρεί το δικαίωµα καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης να προβεί, ανάλογα µε τις ανάγκες της, σε
αυξοµείωση κάποιων εργασιών µε αντίστοιχη αυξοµείωση κόστους, εφόσον πρόκειται για παρόµοιες εργασίες,
µετά από έγκριση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η µείωση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 50% και
η αύξηση µπορεί να φτάσει σε ποσοστό έως και 15%, µε µείωση ή αύξηση του αντίστοιχου κόστους. Σε αυτή
την περίπτωση, ο ανάδοχος θα ενηµερώνεται εγκαίρως από την αρµόδια υπηρεσία.
Άρθρο 11ο
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Ο ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.Κ.Τ. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει
στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών, σχετικά µε την ερµηνεία και την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης, θα
επιλύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα αρµόδια ∆ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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Σε πίστωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίτυπα, υπογράφεται δε ως
ακολουθεί.
Η σύµβαση αυτή είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο βάσει του Ν. 3861/2010.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Α.Σ.Κ.Τ.

Για τον ανάδοχο

Ο Πρύτανης

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος
της Εταιρείας

Παναγιώτης Χαραλάµπους
Καθηγητής
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