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Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Κοινωνικό Πολύκεντρο
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Πολύκεντρο και το Εκπαιδευτικό του Κέντρο»
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για µέρος του κτιρίου όπου στεγάζεται το

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Κοινωνικό Πολύκεντρο, επί της οδού ∆ιοσκούρων 4 - Αθήνα και το εκπαιδευτικό
του κέντρο, επί της οδού Λέκκα 23-25 - 4ος όροφος µετά της βεράντας.
Το κτίριο του Κοινωνικού Πολύκεντρου, επί της οδού ∆ιοσκούρων 4 - 1ος όροφος,
αύλειος χώρος & ηµιυπόγειο, συνολικής επιφάνειας 200 τ.µ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Το Εκπαιδευτικό του Κέντρο, επί της οδού Λέκκα 23-25 - 4ος όροφος, συνολικής
επιφάνειας 240 τ.µ. µετά της βεράντας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800 €), συµπεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η ισχύς της σύµβασης είναι για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

µονοµερές δικαίωµα ετήσιας παράτασης µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ορίζονται αναλυτικά στο Β΄ Μέρος της παρούσης.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΡΟΣ Η’ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Χρόνος: όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Β΄ Μέρος της παρούσης.
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Πολύκεντρου στις

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

30/05/2016.
Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η

ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ορισθείσα επιτροπή από το Προεδρείο του Κοινωνικού Πολύκεντρου.
Έως ηµέρα Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2016
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη - ΩΡΑ: 11:00΄

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ: Κοινωνικό Πολύκεντρο, ∆ιοσκούρων 4 - 10555 Αθήνα.
Η αποσφράγιση θα γίνει δηµόσια ενώπιον όλων των ενδιαφερόµενων.

ΝΟΜΙΣΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ

Η τιµή της προσφοράς θα δίδεται σε ΕΥΡΩ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανά δίµηνο.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται µε την προσφορά τους να καταθέσουν και τα

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

∆εν προβλέπονται.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η επιλογή γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή.
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Αν. Συρρής ο οποίος παρέχει σχετικές πληροφορίες.
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3310080-82, Fax: 2133310083
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A

ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ορισµοί και Γενικές Αρχές
A.1.1

Εισαγωγή

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) δηµοσιεύει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισµού δαπάνης µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
(4.800,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
για το σύνολο των υπηρεσιών µε αντικείµενο την:
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το
Εκπαιδευτικό του Κέντρο»
Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Β΄
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΕΡΓΟΥ» της παρούσας Πρόσκλησης.

A.1.2

Νοµικό Πλαίσιο

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση και το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει
τις δηµόσιες συµβάσεις και ιδιαίτερα σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις:
•

του Ν. 2472/1997, «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα».

•

του Ν.3863/2010, «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

2. Τον Εσωτερικό Κανονισµό ∆ιαχείρισης Έργων και Προµηθειών του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α∆Ε∆Υ.
3. Την υπ΄ αριθ. 1 απόφαση της 8ης/10-05-2016 Συνεδρίασης του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, µε
την οποία εγκρίθηκε το τεύχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

A.1.3

Χρονοδιάγραµµα του Έργου

Το Έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους, µε ηµεροµηνία έναρξης αυτήν της υπογραφής της σύµβασης και δυνατότητα
ετήσιας παράτασης µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες.

A.1.4

Τρόπος λήψης εγγράφων - Παροχή διευκρινίσεων

Προκειµένου να παραλάβουν το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες (από ώρα 09.00 έως 15.00) στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
Α∆Ε∆Υ, ∆ιοσκούρων 4, ΤΚ 105 55 Αθήνα.
Για την παραλαβή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την
πρόσκληση θα πρέπει να προσκοµίσουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (ονοµατεπώνυµο,
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) έτσι ώστε το Κοινωνικό Πολύκεντρο να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο
όσων παρέλαβαν την πρόσκληση για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά
έγγραφα ή διευκρινίσεις επ΄ αυτής. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της πρόσκλησης διαπιστώσουν ότι το
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό σελίδων,
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δικαιούνται να ζητήσουν από την αναθέτουσα αρχή, νέο πλήρες αντίγραφο. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητήσουν από την αναθέτουσα αρχή, υποβάλλοντας γραπτώς τα ερωτήµατά τους στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού
Πολύκεντρου, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης το
αργότερο µέχρι 06 Ιουνίου 2016 και ώρα 13.00. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο της παρούσας θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

A.1.5

Προϋπολογισµός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισµός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων (4.800,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

A.1.6

Τρόπος πληρωµής Αναδόχου

Η πληρωµή θα γίνεται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου µε την
υποβολή από τον προµηθευτή απολογιστικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών οποίο θα συνοδεύεται από:
α) Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας.
β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας εργοδότη.
δ) Αντίγραφο µισθολογικής κατάστασης απασχολούµενου προσωπικού στο Κοινωνικό Πολύκεντρο.
ε) Αντίγραφο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης (Α.Π.∆.).
Το τιµολόγιο θα εκδίδεται κάθε δίµηνο και θα συµπεριλαµβάνεται ο αναλογών ΦΠΑ.

A.1.7

∆ικαίωµα Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις ή
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή στα κράτη - µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που έχουν
υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ.

A.1.8

Αποκλεισµός Συµµετοχής

Στο διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί:
•

Όσοι αποκλείστηκαν από τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς για προµήθειες του ∆ηµοσίου µε αµετάκλητη
απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

•

Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας
Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις.

•

Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, είτε
κατόπιν απόφασης Εθνικών Αρχών είτε µετά από απόφαση αρχών του κράτους καταγωγής.

•

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής τα οποία δεν θα υποβάλλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.

•

Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου Α.1.10
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Στοιχεία Προσφορών και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
A.1.9

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ» στη ∆ιεύθυνση: ∆ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου
Τ.Κ., 105 55 Αθήνα σε σφραγισµένο φάκελο Α4 µε τους ακόλουθους τρόπους:
•

Παράδοση της προσφοράς από τον ενδιαφερόµενο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.

•

Αποστολή της προσφοράς ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων.

∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που υποβάλλονται µε άλλο τρόπο εκτός των παραπάνω
αναφεροµένων.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι ενδιαφερόµενοι φροντίζουν για την έγκαιρη υποβολή της προσφοράς τους
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Το Κ.Π. ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της
προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων, που τη συνοδεύουν.
Οι προσφορές υποβάλλονται από την ηµεροµηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του φορέα έως και
τις 14 Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Μετά την αναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα ουδεµία
προσφορά γίνεται δεκτή.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
•

Προσοχή, η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται µόνο από τον αριθµό πρωτοκόλλου.

•

Η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.

Οι προσφορές πρέπει:
1.

να υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο δε ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της προσφοράς να περιέχει
τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, χωριστούς και σφραγισµένους φακέλους (φάκελος δικαιολογητικών
συµµετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονοµικής προσφοράς).

2.

να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην
προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

3.

να είναι δακτυλογραφηµένες, να έχουν συνεχόµενη αρίθµηση ανά επί µέρους φάκελο, να είναι µε τα ίδια
στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και να µη φέρουν διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες.

4.

να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (σε πλήρως επεξεργάσιµο περιβάλλον
που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς). Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού,
που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του
άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει απαραίτητα τον Αριθµό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης, την Επωνυµία
και τη ∆ιεύθυνση του Προσφέροντος καθώς και την Ηµεροµηνία Αποσφράγισης Προσφορών.
Επίσης πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Ανάδειξη συνεργείου για τον καθαρισµό των κτιρίων όπου στεγάζεται το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το
Εκπαιδευτικό του Κέντρο»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Α∆Ε∆Υ
∆ιοσκούρων 4, ΤΚ 105 55 Αθήνα
(Να µην ανοιχτεί από το προσωπικό).
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Περιεχόµενα φακέλου προσφοράς
A.1.10

Στοιχεία Υποφακέλου µε τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής

Προσωπική κατάσταση προσφερόντων
Οι Προσφέροντες οφείλουν, να καταθέσουν επίσης επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί
I.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
α.

αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποίο συµµετέχουν

β.

δηλώνεται ότι, ο/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές αυτών αντίστοιχα, εφόσον
πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ο Πρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, εφόσον πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο οι
νόµιµοι εκπρόσωποι του), καθώς και στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φυσικό
πρόσωπο, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση:
•

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας

•

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

II. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην
οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει ότι:
1.

δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από
∆ηµόσια Υπηρεσία, ΝΠ∆∆, ή ΝΠΙ∆ του ∆ηµοσίου τοµέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις
συµβατικές τους υποχρεώσεις,

2.

συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε
γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην
προσφορά του είναι αληθή και ακριβή,

3.

παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης - µαταίωσης της διαδικασίας ή της
υπαναχώρησης από αυτήν,

4.

δεν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή
πληροφοριών που του ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά µε την ανταπόκρισή του
σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.

5.

η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου,

6.

δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, συναφές µε το αντικείµενο της
πρόσκλησης ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές,

7.

σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης αναλαµβάνει την υποχρέωση για την
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. Α.1.15 του παρόντος,

8.

δεν τελεί υπό πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί από τον ίδιο ή εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
άλλη ανάλογη διαδικασία (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα),

9.

είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του,
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10.

είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής)

11.

είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο/επαγγελµατικό µητρώο.

III. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην
οποία να δηλώνεται η υποχρέωση του Αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση της εργατικής
νοµοθεσίας, σχετικά µε την καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να υπολείπονται
των κατώτατων ορίων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, την τήρηση του νόµιµου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, κ.λ.π.
IV. Κάθε Νοµικό Πρόσωπο οφείλει να προσκοµίσει τα νοµιµοποιητικά του έγγραφα, όπως είναι το ΦΕΚ
ίδρυσής του και οι τροποποιήσεις του, επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού και των σχετικών
τροποποιήσεων κ.λ.π. Επίσης πρέπει να προσκοµισθούν όλα τα στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και τα
έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, ανάλογα µε τη
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
V. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποβάλλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου.
Β. Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προµηθευτών
Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις της ανωτέρω περίπτωσης Α του παρόντος πρέπει να κατατεθούν για κάθε
Μέλος της Ένωσης. Επίσης πρέπει να κατατεθεί ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας µε το οποίο:
•
•
•
•
•

•

συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
δηλώνεται από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου
αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που αναλαµβάνει κάθε Μέλος
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς
δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της
Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)
ορίζεται ένα µέλος της ως εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας, στο οποίο ανατίθεται ρητώς η εξουσία
εκπροσώπησης, υπογράφοντας κάτω από την επωνυµία της ενώπιον παντός τρίτου, δικαστικά ή
εξώδικα και το οποίο ορίζεται επίσης αντίκλητος για κάθε κοινοποίηση/ενηµέρωση, που
προβλέπεται από την πρόσκληση αλλά και ακολούθως από την σύµβαση
προβλέπεται, ότι η διάρκεια της κοινοπραξίας ορίζεται για όσο χρόνο θα απαιτηθεί για την
προσήκουσα και ολοσχερή εκτέλεση του έργου που θα αναληφθεί, συµπεριλαµβανοµένης και
της τυχόν παρατάσεως αυτού

Σηµειώνεται ότι η ηµεροµηνία σύνταξης των προαναφεροµένων υπευθύνων δηλώσεων πρέπει να συµπίπτει µε
την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει και την ηµεροµηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση µε
ηµεροµηνία προγενέστερη εκείνης της υποβολής της προσφοράς δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης,
αφού βεβαιώνοντας την ανυπαρξία καταδικών, κτλ σε µελλοντική ηµεροµηνία είναι αυτονόητα ανακριβής.
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης προµηθευτών.
2. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, είναι δυνατόν να
υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης.
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3. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης,
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
4. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση
µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του Προεδρείου του Κοινωνικού Πολύκεντρου, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Επισηµαίνεται ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, τις οποίες κάθε
υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να πληροί απαραιτήτως, προκειµένου να συµµετάσχει στη διαδικασία.
Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους υποψηφίους αναδόχους διευκρινίσεις των ανωτέρω στοιχείων
προκειµένου να τεκµηριωθεί η κάλυψη των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής στη διαδικασία. Σε κάθε
περίπτωση οι ενδεχόµενα παρεχόµενες διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της προσφοράς.

A.1.11

Στοιχεία Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Ο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, τα περιεχόµενα της
οποίας, περιγράφονται στο Β΄ Μέρος της παρούσας.

A.1.12

Στοιχεία Υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς

Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαµβάνει:

- την προσφερόµενη τιµή για τις ζητούµενες υπηρεσίες σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς.
- το ποσοστό Φ.Π.Α. και
- το χρόνο ισχύος της προσφοράς
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους στοιχεία σύµβασης
εργαζοµένων όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 68 Ν.3863/2010 για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού
ή φύλαξης. Με την ποινή αποκλεισµού εξειδικεύεται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία :
Α) Τον αριθµό των εργαζοµένων.
Β) Τις ηµέρες και ώρες εργασίας.
Γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
∆) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων.
Ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών τους, των
αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νοµικών υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην
οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
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Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νοµίµως
µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να
επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.

∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου
A.1.13

Αποσφράγιση Προσφορών

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην παρακάτω διαδικασία:
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή, παρουσία των τυχόν παρισταµένων
εκπροσώπων των συµµετεχόντων στην ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος της προσφοράς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
Μονογράφονται ανά φύλλο, από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς του πρωτότυπου φακέλου κάθε υποψήφιου. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και τοποθετείται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος
υπογράφεται και σφραγισµένος παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή προς φύλαξη. Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στη διαδικασία
µε σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί εγκαίρως τηλεοµοιοτυπικώς ή µε άλλον πρόσφορο τρόπο.
Μετά το άνοιγµα του φακέλου της οικονοµικής προσφοράς το πρωτότυπο µονογράφεται από τον Πρόεδρο και τα
µέλη της Επιτροπής.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό/ά και το/τα διαβιβάζει
στο Προεδρείο του Κ.Π., το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες η
σχετική απόφαση.
Ο φάκελος των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές σε προηγούµενο στάδιο δεν
αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται στον υποψήφιο ανάδοχο.

A.1.14

Ισχύς των προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες από την επόµενη µέρα της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς µπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της,
για διάστηµα ακόµη τριών (3) µηνών.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε
περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος χάνει το δικαίωµα κατακύρωσης του
έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

A.1.15

Κατακύρωση Προσφοράς

Με την κοινοποίηση της τελικής κατάταξης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων και µετά από σχετική
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, ο υποψήφιος που ανακηρύσσεται προσωρινός Ανάδοχος της σύµβασης
προσκοµίζει για τη σύναψή της, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα
σε σχέση µε τα οποία υποβλήθηκε η προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται και η σύµβαση συνάπτεται µε
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τον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο µε τις ίδιες προϋποθέσεις. Κατά τη διαδικασία της αποσφράγισης του φακέλου
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, παρευρίσκονται οι λοιποί συµµετέχοντες στη διαδικασία, οι οποίοι δικαιούνται
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών, που κατατέθηκαν. Για τον λόγο αυτό καλούνται εγκαίρως µερίµνει του
Κοινωνικού Πολύκεντρου µε κάθε πρόσφορο µέσο.

∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
A.1.15.1

Εάν είναι Έλληνας πολίτης

Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα του αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και ότι δεν
τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω
δικαιολογητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Γ) - Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο
υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους
οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
∆) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ` αυτό και το
ειδικό επάγγελµά του, κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραµένει
εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

A.1.15.2

Εάν είναι αλλοδαπός

Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήµατα της παραγράφου Α.1.15.1.Α. της παρούσης.
Β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της παραγράφου Α.1.15.1.Β. της παρούσης
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α.1.15.1.Γ. της παρούσης.
Γ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την
ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών και εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
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A.1.15.3

Εάν είναι νοµικό πρόσωπο ηµεδαπό ή αλλοδαπό

Α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α.1.15.1. και Α.1.15.2. της παρούσης, αντίστοιχα εάν είναι
ηµεδαπό ή αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο.
Β) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των
εταιριών περιορισµένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη εταιρία) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρίες, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παραγράφου Α.1.15.1.Α. της παρούσης.

A.1.15.4

Εάν είναι συνεταιρισµός

Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου Α.1.15.1.Α. της παρούσης.
Β) Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Α.1.15.1.Β. και Α.1.15.1.Γ. της παρούσης, εφόσον πρόκειται για
ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, και της παραγράφου Α.1.15.2.Β. της παρούσης, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισµούς.
Γ) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

A.1.15.5

Εάν είναι Ένωση/Κοινοπραξία

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συµµετέχοντα στην Ένωση/Κοινοπραξία.
Γενικότερα :
Σε περίπτωση εγκατάστασης του υποχρέου στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται αυτά να αντικατασταθούν,
από υπεύθυνη δήλωση του υποχρέου προς υποβολή του δικαιολογητικού που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι
στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.

A.1.16

∆ικαίωµα Ματαίωσης

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωµα να
αποφασίσει την ακύρωση ή µαταίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της µε τροποποίηση ή µη των όρων και
των προδιαγραφών της Πρόσκλησης, ιδιαιτέρως όταν κρίνει ότι:
•

Η διαδικασία διεξήχθη παράτυπα και από την παρατυπία επηρεάζονται τα αποτελέσµατα αυτής.

•

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι µη ικανοποιητικό.

•

Μεταβλήθηκαν οι αντίστοιχες ανάγκες του φορέα, λόγω εξωγενών παραγόντων.
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•

Για οποιοδήποτε άλλο τεκµηριωµένο λόγο δεν εξυπηρετείται τελικά το συµφέρον του φορέα.

Σε καµιά περίπτωση δεν δηµιουργείται υποχρέωση καταβολής από το Κοινωνικό Πολύκεντρο στους συµµετέχοντες
οποιασδήποτε αποζηµίωσης για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή αποθετικές ζηµίες που τυχόν υπέστησαν από τη
συµµετοχή τους στη διαδικασία.

A.1.17

Ποινική Ρήτρα

Αν ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του εντός της προθεσµίας ή των προθεσµιών που ορίζονται στη Σύµβαση,
ή τις παρέχει πληµµελώς (πληµµελής καθαρισµός), προβλέπεται καταβολή ποινικής ρήτρας η οποία µπορεί να
οδηγήσει, στην καταγγελία της Σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχετικό άρθρο της σύµβασης που θα
υπογραφεί.

A.1.18

Αποκλεισµός Προσφοράς

Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν:
1. Είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
2. ∆εν συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά.
3. ∆εν περιλαµβάνεται σ’ αυτήν το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος των τριών (3) µηνών από την επόµενη ηµέρα της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής της.
5. ∆εν συµφωνεί µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπου αυτοί αναφέρονται.
6. Υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισµό του έργου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όπως ορίζεται από την
παρούσα πρόσκληση.

A.1.19

Αξιολόγηση Προσφορών

Το κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών είναι η χαµηλότερη τιµή.

A.1.20

Τελική Επιλογή Αναδόχου

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε απόφαση κατακύρωσης του Προεδρείου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά
από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής.

A.1.21

Υπογραφή Σύµβασης

Ο Ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15)
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσµατος, να προσέλθει στην Αναθέτουσα
Αρχή για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Αν περάσει η παραπάνω προθεσµία των 15 ηµερών χωρίς ο
Ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύµβαση, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη της αρµόδιας
Επιτροπής και µε απόφαση του Προεδρείου της Αναθέτουσας Αρχής κηρύσσεται έκπτωτος και µε την ίδια
απόφαση καλείται για υπογραφή της σύµβασης ο υποψήφιος ανάδοχος µε την αµέσως χαµηλότερη συνολική
Προσφορά.
Η σύµβαση, θα γίνει µε ιδιωτικό έγγραφο, θα περιλάβει τους όρους της παρούσας πρόσκλησης σε συνδυασµό µε
την προσφορά του αναδόχου και τυχόν συµπληρωµατικούς όρους που θα συµφωνηθούν. Η σύµβαση θα υπογραφεί
από τον νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει στο µέλλον, θα

15

υπάγεται στην αρµοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων και δη των δικαστηρίων των Αθηνών, µη επιτρεποµένης
καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεκτάσεως.
Πέραν της αναφεροµένης περίπτωσης παράτασης της διάρκειας του έργου, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις, εφ΄ όσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο της υπογραφείσας συµβάσεως, µπορεί να τροποποιηθεί η σύµβαση,
ύστερα από απόφαση του Προεδρείου της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές καταρτίζεται εγγράφως
συµπληρωµατική/τροποποιητική σύµβαση.

A.1.22

∆υνατότητα ενστάσεων και προσφυγών

Κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, των προϋποθέσεων συµµετοχής στη διαδικασία και της
νοµιµότητας διενέργειάς της και µέχρι την λήψη της κατακυρωτικής απόφασης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής
ενστάσεων από οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο αποδεικνύει έννοµο συµφέρον. Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτά
στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5.23 του
Εσωτερικού Κανονισµού ∆ιαχείρισης Έργων και Προµηθειών του Κοινωνικού Πολύκεντρου.
α)

Ένσταση κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υποβάλλεται µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία εισηγείται στο αρµόδιο όργανο,
το οποίο αποφασίζει και εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
αποσφράγιση των προσφορών.
Η απόφαση αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη και οι ενιστάµενοι ενηµερώνονται σχετικά από την αναθέτουσα
αρχή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των πέντε (5) εργασίµων ηµερών, τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
β)

Ένσταση κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, που αφορούν στην συµµετοχή

οποιουδήποτε οικονοµικού φορέα ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών,
υποβάλλεται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της διαδικασίας και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν
κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων της από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, η οποία εισηγείται στο αρµόδιο όργανο
το οποίο αποφασίζει και εκδίδει τη σχετική απόφασή.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής συµµετέχοντος κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται
από τον ενιστάµενο, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ)

Ένσταση κατά της διαδικασίας έως και την κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται µέσα σε χρονικό διάστηµα

τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της
αναθέτουσας αρχής.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται από τον ενιστάµενο, ενώ το σχετικό αποδεικτικό κοινοποίησης κατατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων εντός της ανωτέρω προθεσµίας. Αυτός κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση µπορεί να υποβάλει στην
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων εγγράφως παρατηρήσεις επί της ενστάσεως αυτής εντός δύο (2) ηµερών από
την κοινοποίηση σε αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία
εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει και εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
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Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, τεκµαίρεται η απόρριψη της ενστάσεως.
δ)

Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης

Ενστάσεων, η οποία εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει και εκδίδει την σχετική απόφασή. Η
ένσταση αυτή ασκείται µόνον από αυτούς, που συµµετέχουν στη διαδικασία εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών
(3) εργασίµων ηµερών από την καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση από το Κοινωνικό Πολύκεντρο της
προσβαλλόµενης πράξεως, το δε αρµόδιο όργανο πρέπει να αποφασίσει εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών από την
λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
Σε περίπτωση, που το αρµόδιο όργανο δεν αποφασίσει εντός της προθεσµίας αυτής, τεκµαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον
οικονοµικό φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια ή υπηρεσία, το δε αποδεικτικό κοινοποίησης κατατίθεται
στην Επιτροπή Ενστάσεων του Κοινωνικού Πολύκεντρου το αργότερο εντός δύο ηµερών από την κοινοποίηση. Ο
οικονοµικός φορέας, στον οποίο έγινε η κατακύρωση µπορεί να υποβάλλει εγγράφως παρατηρήσεις επί της
ενστάσεως αυτής εντός δύο (2) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν.
Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας άσκησης της ενστάσεως και µέχρι την έκδοση της αποφάσεως απ' αυτής ή της
τεκµαιρόµενης απόρριψής της αναστέλλεται η διαδικασία υπογραφής της σύµβασης.
Ενστάσεις, που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων, δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά των ανωτέρω πράξεων χωρούν όλα τα εκ του νόµου προβλεπόµενα ένδικα βοηθήµατα.
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B

ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
B.1.1

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας περιλαµβάνει τους χώρους
του κτιρίου όπου στεγάζεται:
•

α) το Κοινωνικό Πολύκεντρο, επί της οδού ∆ιοσκούρων 4 και Πολυγνώτου, Αθήνα και

•

β) το εκπαιδευτικό του κέντρο, επί της οδού Λέκκα 23-25 - 4ος όροφος, Αθήνα.

Οι υπηρεσίες καθαρισµού στους ανωτέρω χώρους θα παρέχονται πρωινές ώρες, πέντε ηµέρες εβδοµαδιαίως
(∆ευτέρα έως Παρασκευή - εργάσιµες), και θα είναι διάρκειας δύο ωρών ηµερησίως. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα
παρέχονται κάθε ηµέρα σε έναν από τους παραπάνω χώρους, ο οποίος θα υποδεικνύεται έγκαιρα από την
αναθέτουσα αρχή.
Το ωράριο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του αναδόχου, το οποίο θα καλύπτει τις καθορισµένες ηµέρες και
ώρες εργασίας, θα προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.
Σε ενδεχόµενο µεταφοράς της κεντρικής δοµής ή του εκπαιδευτικού κέντρου, οι υπηρεσίες καθαρισµού θα
περέχονται στους νέους χώρους µε τους ίδιους όρους, χωρίς αναπροσαρµογή των τιµών.
Εφόσον προκύψουν, εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής, ειδικές ανάγκες και συνθήκες που επιβάλλουν επέκταση
του αντικειµένου του έργου, παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των σχετικών όρων µε ανάλογη
αναπροσαρµογή των τιµών, µετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.

TAKTIΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Κοινόχρηστοι χώροι
1. Γραφεία
2. Τουαλέτες
3. Κλιµακοστάσιο, αύλειος χώρος του κτιρίου της οδού ∆ιοσκούρων 4
Στους χώρους αυτούς ο εργολάβος αναλαµβάνει να προβαίνει σε πλήρη καθαρισµό όλων των επιφανειών (δηλαδή
δαπέδων, θυρών, παραθύρων, ειδών υγιεινής). Επίσης θα γίνεται συγκέντρωση των απορριµµάτων από τους
διάφορους χώρους του Κοινωνικού Πολύκεντρου και αποµάκρυνση-µεταφορά αυτών, στους πλησιέστερους κάδους
απορριµµάτων του ∆ήµου.
Το σφουγγάρισµα θα γίνεται µε κοινό απορρυπαντικό.
Οι λεκάνες και οι νιπτήρες, µετά το πλύσιµο µε απορρυπαντικό θα πρέπει να απολυµαίνονται µε χλωρίνη.
Τα σταχτοδοχεία θα πλένονται καθώς επίσης και τα καλάθια των αχρήστων όταν κριθεί απαραίτητο.

2. Εξοπλισµός Γραφείων
1. Ξεσκονίζονται τα έπιπλα γραφείων, τηλέφωνα, σώµατα θερµάνσεως, βιβλιοθήκες και περβάζια παραθύρων.
2. Αδειάζονται τα καλάθια απορριµµάτων και τοποθετούνται νέες νάιλον σακούλες εάν χρειάζεται.
3. Αδειάζονται τα σταχτοδοχεία και πλένονται.
4. Με ιδιαίτερη προσοχή καθαρίζονται οι διακόπτες των φώτων, τα χερούλια από τα ντουλάπια και τις πόρτες.
5. Σκουπίζονται τα δάπεδα και µετά σφουγγαρίζονται µε απορρυπαντικό.
6. Καθαρίζονται και γυαλίζονται τα πόδια και οι βάσεις από τα γραφεία και τις καρέκλες.
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7. Μαζεύονται τα φλιτζάνια και τα ποτήρια και αφού πλυθούν τοποθετούνται στους αντίστοιχους χώρους
αποθήκευσης.

3. Χώροι WC
1. Καθαρίζονται εσωτερικά και εξωτερικά οι λεκάνες και τα καπάκια και απολυµαίνονται µε ειδικό υγρό.
2. Καθαρίζονται οι βρύσες, οι νιπτήρες, οι σαπουνοθήκες και τα φωτιστικά. Οι βρύσες καθαρίζονται µε υγρό
καθαριστικό αλάτων µία φορά την εβδοµάδα.
3. Καθαρίζονται οι καθρέπτες µε ειδικό σπρέι.
4. Σκουπίζονται και σφουγγαρίζονται τα δάπεδα µε νερό και απολυµαντικό υγρό.
5. Καθαρίζονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν λεκέδες και προγραµµατίζεται να πλένονται όλα σε τακτά χρονικά
διαστήµατα.
6. Συµπληρώνεται το χαρτί τουαλέτας, το σαπούνι, και γεµίζονται οι πετσετοθήκες εάν υπάρχουν.

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α:
1. Απολύµανση των τοίχων των λουτρών µε αντισηπτικό.
2. Καθαρισµός εσωτερικά των τζαµιών µε ειδικό υγρό καθαρισµού.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ:
1. Κούρεµα γκαζόν επιφανείας 14 τ.µ. στο κτίριο της οδού ∆ιοσκούρων 4.
2. Σφουγγάρισµα βεράντας στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της οδού Λέκκα 23-25.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
1. Γενικός καθαρισµός όλων των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου.
2. Πόρτες, χειρολαβές
3. Φωτιστικά, κάδρα
4. Καθαρισµός των τζαµιών εξωτερικά
5. Έλεγχος των ψηλών σηµείων (τοίχοι, σωλήνες, γωνίες) για σκόνες και αράχνες και καθαρισµός τους.
6. Καθάρισµα των επίπλων που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους

B.1.2

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και υλικά καθαρισµού και συσκευασίας
τα οποία καθορίζονται ως εξής: υλικά καθαρισµού (απορρυπαντικό, χαρτί ή άλλο υλικό) τοίχων, δαπέδων, τζαµιών,
απορρυπαντικό-απολυµαντικό ειδών υγιεινής, χλωρίνη, υγρό σαπούνι καθηµερινής χρήσης, σακούλες
απορριµµάτων µεγάλες και µικρές.
2. Να διαθέτει µηχανήµατα καθαρισµού τα οποία να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τόσο από άποψη
λειτουργίας, όσο και από εµφάνιση και να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εφαρµογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, (δηλαδή
καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες από την οικείακλαδική-Σ.Σ.Ε., τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, χορήγηση αδειών στο προσωπικό µε
αντικατάσταση των εργαζοµένων, οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια και ουδέποτε δύναται να αρνηθεί την καταβολή
των εν λόγω παροχών στο απασχολούµενο στην καθαριότητα των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής προσωπικό,
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µε τη δικαιολογία ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν του κατέβαλε την κανονισµένη αµοιβή ή αποζηµίωση). Υποχρεούται
επίσης στην εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης
του επαγγελµατικού κινδύνου, θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που
προκύπτει από αυτές.
Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί παράβαση θα καταγγέλλεται η σύµβαση µε την Ανάδοχο εταιρεία (άρθρο 68 του ν.
3863/2010).
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει:
α) Κατάσταση του προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό των κτιρίων, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας. Υποχρεούται επίσης να πληροφορεί µε σχετική επιστολή την επιτροπή παραλαβής εργασιών και
υπηρεσιών για κάθε αλλαγή του προσωπικού αυτού.
β) Κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο προσωπικό και αναλυτική περιοδική δήλωση που υποβάλλει
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Έγγραφο από το ΙΚΑ για την έναρξη δήλωσης αυτών και την πληρωµή εργοδοτικών ειφορών.
δ) Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα υποβάλει την άδεια παραµονής και τη σχετική άδεια εργασίας.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται και εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται µε προσοχή, επιµέλεια και σύµφωνα µε όλους
τους κανόνες της ορθής καθαριότητας, όπως αυτοί ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθαριότητας. Είναι
υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα για όλο το
χρόνο εργασίας του και φέρει κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος λόγω πληµµελούς
καθαριότητας των χωρών.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή ζηµιάς ή ελλείψεως, που θα
προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου στα κτίρια, στις εγκαταστάσεις, στα κινητά πράγµατα, µηχανήµατα,
εργαλεία, και σε οποιονδήποτε τρίτο που θα βρίσκεται στο χώρο της υπηρεσίας, καθώς και στο προσωπικό του
αναδόχου, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (του αναδόχου) και σε περίπτωση
άρνησής του θα προσδιορίζεται το ισόποσο της ζηµιάς και θα αφαιρείται από την αµοιβή του.
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό που να γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, να είναι υγιές,
άριστα εκπαιδευµένο και έµπειρο στο είδος της παρεχόµενης εργασίας. Να είναι άψογο από πλευράς συµπεριφοράς
απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του φορέα. Να τηρεί πιστά τις εντολές των αρµοδίων οργάνων και τον
κανονισµό λειτουργίας του Κοινωνικού Πολύκεντρου.
9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε µέλος του απασχολούµενου προσωπικού
του ότι ουδεµία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη σχέση, έχει µε το Κοινωνικό Πολύκεντρο και ότι έναντι αυτού του
προσωπικού θα υπέχει αυτός και µόνο όλες τις εκ του νόµου και της σύµβασης ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι ασφαλισµένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισµό και να έχει ασφαλισµένο
το προσωπικό που θα απασχολεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, αφού ο
φορέας δεν θα επιτρέψει σε κανένα εργαζόµενό του να εργαστεί χωρίς την ασφάλιση αυτή. Θα πρέπει να
αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί από το φορέα ως
ακατάλληλο (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) µόλις ειδοποιηθεί σχετικά, έστω και
προφορικά από το φορέα.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νόµιµου ωραρίου παρά µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά απασχολούµενο προσωπικό) ακέραιες τις
κατά νόµου αποζηµιώσεις.
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12. Να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και
µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, καθώς και σε κάθε
τρίτο πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης που προβλέπονται από την
κείµενη νοµοθεσία
13. Εάν κατά την διάρκεια της σύµβασης τροποποιηθεί η επωνυµία της επιχείρησης του αναδόχου, θα πρέπει να
προσκοµίζεται στην αναθέτουσα αρχή, βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται η µεταβολή που έγινε καθώς και τα νέα
στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, αριθµός Γεν. Μητρώου, κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση η αντίστοιχη πληρωµή
δεν θα διενεργείται και αν το φαινόµενο επαναληφθεί, ο εργολάβος θα κηρυχθεί αµέσως έκπτωτος.

B.1.3

Ανωτέρα βία

Ο ανάδοχος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγο ανωτέρας βίας για τη µη εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τους όρους της
συµβάσεως εκτέλεση αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύµβαση,
εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της ανωτέρας βίας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τότε που
έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά.

B.1.4

Περιγραφή του Έργου

Το έργο που θα αναλάβει ο εργολήπτης (ανάδοχος), θα περιλαµβάνει τους χώρους όπως έχουν αναφερθεί
παραπάνω και τους οποίους ο εργολήπτης οφείλει να επισκεφθεί. Το Κοινωνικό Πολύκεντρο διατηρεί το δικαίωµα:


Είτε να αντικαθιστά οποιοδήποτε µέρος, τµήµα, των ανωτέρω χώρων µε οποιουσδήποτε άλλους
αντίστοιχους (από άποψη εµβαδών και απαιτήσεων καθαρισµού).



Είτε να αναθέτει νέους (ή να αφαιρεί παλαιούς χώρους).

Οι µεταβολές αυτές θα διενεργούνται µε απλή έγγραφη εντολή της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο (7
τουλάχιστον ηµέρες προ της µεταβολής) στην οποία θα περιλαµβάνεται η ηµεροµηνία έναρξης του καθαρισµού
τους.
Η ορθή πλήρης και σύµφωνη µε όσα έχουν λεχθεί παραπάνω, εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού σε όλους τους
χώρους, θα πιστοποιείται συνεχώς από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών
καθαριότητας, που συγκροτείται στο Κοινωνικό Πολύκεντρο.
Η Υπηρεσία διατηρεί δικαίωµα λύσης της συµβάσεως, µετά από σχετική εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής, σε
περίπτωση αθέτησης των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου για διάστηµα ενός µηνός.

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γιούλος
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