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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΙΟΤ
Φίος, 16-2-2018
ΣΑΦ. Δ/ΝΗ: Νεωρίων 2, 82100 Φίος
Αριθ.
Πρωτ. 688
ΣΗΛ:
22710 22770
FAX:
22710 40344
Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών
Πληροφορίες: Νίκος ταμ. Φούλης
Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Φίου για χρονική
διάρκεια 12 μηνών
Διακήρυξη
υνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 327 του Ν.4412/2016
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδας στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
Σων εργασιών: «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και αλιευτικών
καταφυγίων νήσου Φίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών.»

Προϋπολογισμός:

67.307,20 € (περιλαμβανομένου του Υ.Π.Α. και κάθε άλλης επιβάρυνσης)

CPV:

90910000-9 Τπηρεσίες καθαρισμού & 90911200-8

Κριτήριο Ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
προσφερομενης τιμής μόνο και επί του καθαρού ποσού της μελέτης.

Ημερομηνία Διενέργειας:

6-3ου-2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗ

16/02/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο http://www.chiosport.gr/

16/02/2018
16/02/2018

Ημερομηνία Αποστολής στον Ελληνικό Σύπο:
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ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
υνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ
ΦΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ
ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΙΟΤ
Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών
Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Φίου για χρονική
διάρκεια 12 μηνών
Φερσαία ζώνη Λιμένων νήσου Φίου και γραφεία Δ.Λ.Σ. Φίου
υνοπτικός Διαγωνισμός και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
προσφερομενης τιμής μόνο
67.307,20 € (περιλαμβανομένου του Υ.Π.Α. και κάθε άλλης
επιβάρυνσης)
Ίδιοι πόροι Δ.Λ.Σ. Φίου Κ.Α. 20-6274.001 – 20-6274.002 –
20-6274.003
12 μήνες
6-3ου-2018
26-2ου-2018
6-3ου-2018 και ώρα 10:30
Σα γραφεία του Δ.Λ.Σ. Φίου
6-3ου-2018 και ώρα 11:00
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A

Α Ν Σ ΙΚ Ε ΙΜ ΕΝ Ο ΕΡ Γ Ο Τ

Α1.

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑ ΦΙΟΤ

υγκεκριμένα περιλαμβάνει:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Σον καθαρισμό από τα σκουπίδια στο τμήμα της χερσαίας ζώνης του Κεντρικού Λιμένα Φίου
(πεζοδρόμια, δρόμοι, κρηπιδώματα, παρτέρια κ.λ.π.) από το πράσινο φανάρι μέχρι το κόκκινο
καθημερινά καθώς και την οδό Κλ. Νενητούση και γενικότερα όλη η χερσαία ζώνη του κεντρικού
Λιμένα Φίου, ενώ κατά τους θερινούς μήνες από 1 η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου, ο καθαρισμός της
χερσαίας ζώνης θα πραγματοποιείται δύο φορές κάθε ημέρα, μία πρωινή έως και τις 13:00 και μία
απογευματινή έως και τις 20:00.
Σον καθαρισμό στα καλάθια απορριμμάτων της ζώνης του Λιμένα (να αδειάζουν από σκουπίδια και
να αλλάζουν οι σακούλες καθημερινά και να πλένονται κάθε 15 ημέρες).
Σο πλύσιμο της ασφάλτου της χερσαίας ζώνης, καθώς και το πλύσιμο και επιμελή καθαρισμό των
νέων πεζοδρομίων (από τσίχλες στίγματα κ.λ.π.) της κεντρικής και νότιας προκυμαίας, στο τμήμα
διέλευσης των πεζών, δηλαδή από το κράσπεδο και σε πλάτος τριών μέτρων. (εμβαδού 1.510 m2)
τρεις (3) φορές ετησίως και από την οικοδομική γραμμή μέχρι το οδόστρωμα (εμβαδού 3.530 m2) μία
(1) φορά ετησίως, σε ημέρες που θα οριστούν από την Τπηρεσία.
Σον καθαρισμό όλης της Λιμενολεκάνης με χρήση πλωτών μέσων, από επιπλέοντα απορρίμματα
κάθε Παρασκευή και εκτάκτως μετά από εντολή της Τπηρεσίας ανάλογα με όποια ανάγκη
προκύψει.
Σον καθαρισμό των παρτεριών που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Νεωρίων και στην νότια
προκυμαία του Κεντρικού Λιμένα Φίου (καθάρισμα από απορρίμματα κ.λ.π.) καθημερινά,
Σον καθαρισμό των γραφείων και των χώρων υγιεινής του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου Φίου
(εμβαδού δαπέδων 120,67m2) ως εξής:
Δύο φορές την εβδομάδα καθαρισμός των γραφείων και των W.C. (σκούπισμα, σφουγγάρισμα,
ξεσκόνισμα, άδειασμα και πλύσιμο των καλαθιών απορριμμάτων, πλύσιμο των χώρων υγιεινής).
Δύο φορές το μήνα γενικός καθαρισμός όλων των θυρών (εμβαδού 56 m2) και των υαλοπινάκων
(εμβαδού 58 m2) της υπηρεσίας. (υνολικού εμβαδού 114 m2)

υνολικά θα πραγματοποιηθούν 600 ημερομίσθια στη διάρκεια της σύμβασης είτε με πλήρες ωράριο είτε με
ημιαπασχόληση ανάλογα με τις ανάγκες του Λιμένα ως εξής:
Ένα ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης καθημερινά και ώρες από 06:00-14:00 από Δευτέρα έως άββατο.
(312 ημερομίσθια).
Κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο και Αύγουστο) θα απασχολείται ένα επί πλέον άτομο καθημερινά
(και Κυριακές) με πλήρες ωράριο. (92 ημερομίσθια).
Για το πλύσιμο και επιμελή καθαρισμό των πεζοδρομίων της κεντρικής προκυμαίας, από τσίχλες, ίχνη
ελαστικών, στίματα κ.λ.π. και πλύσιμο των κάδων (76 ημερομίσθια).
Σα υπόλοιπα 120 ημερομίσθια θα πραγματοποιηθούν είτε σε τετράωρα εργασίας είτε σε πλήρη ημερομίσθια
τα οποία αναλύονται ως εξής:
Από αυτά τα 104 τετράωρα εργασίας θα γίνουν για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό των γραφείων του Δ.Λ.Σ.
Φίου (δύο φορές την εβδομάδα) δηλαδή 52 ημερομίσθια και 12 επί πλέον ημερομίσθια στον μηνιαίο
καθαρισμό των γραφείων. υνολικά στον καθαρισμό των γραφείων αντιστοιχούν 64 πλήρη ημερομίσθια.
Για τον εβδομαδιαίο καθαρισμό της λιμενολεκάνης από επιπλέοντα απορρίμματα απαιτούνται 52 τετράωρα
εργασίας που αντιστοιχούν σε 26 πλήρη ημερομίσθια.
Σα εναπομείναντα 30 ημερομίσθια θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για το πλύσιμο
των κάδων απορριμμάτων είτε σε ημιαπασχόληση είτε σε πλήρη απασχόληση.
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Σο πλύσιμο των κάδων θα γίνεται τις ώρες που εξυπηρετεί τον ανάδοχο αφού προηγουμένως έχει
ενημερώσει τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την Τπηρεσία.
Για τα για έκτακτα περιστατικά θα ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατόν στο κάλεσμα της Τπηρεσίας.

Α2.

ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΚΑΣΑΥΤΓΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΦΙΟΤ Eoλ=43.610m2

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού, των χερσαίων ζωνών των Λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων της βόρειας Φίου και συγκεκριμένα
των Λιμένων συνολικής επιφάνειας ΕΛ=29.990m2 :
 Λαγκάδας, από κόκκινο φανό μέχρι πεζογέφυρα Ε=9.620τ.μ.

 Καρδαμύλων, από παλιό Δημαρχείο μέχρι την εκβολή του χειμάρρου νότια του ανεμόμυλου
Ε=4.980τ.μ. και

 Λιμνιών, (δύο τμήματα) 1. Σο τουριστικό καταφύγιο με επιφάνεια χερσαίας ζώνης ΕΚ=5.640m2 εντός
του οποίου υπάρχουν χώροι υγιεινής εμβαδού ΕΤ=9.60m2 και
2. Σην χερσαία ζώνη του Λιμένα με επιφάνεια ΕΖ=9.750m2
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Καθώς και των Aλιευτικών Kαταφυγίων συνολικής επιφάνειας EΚ=13.620m2
 Καστέλου Ε=3.550m2,
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Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών.»

 Σριών Μύλων Ε=3.060m2 ,

 Δασκαλόπετρας Ε=2.960m2 και

 Παντουκιούς Ε=4.050m2.
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υγκεκριμένα θα γίνουν καθαρισμοί των δρόμων, των πλατειών των κρηπιδωμάτων και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων της ζώνης των Λιμένων και των Αλιευτικών καταφυγίων, από απορρίμματα, φύλλα
των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνει κοπή χόρτων όπου απαιτείται με
χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια. Όπου
είναι δυνατόν θα συνδράμουν και μηχανήματα για τις εργασίες καθαρισμών.
Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα της παραλίας που βρίσκεται εντός της χερσαίας
ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων από φύκια, σκουπίδια και ξύλα τα οποία έχουν
εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές.
Αναλυτικά οι εργασίες ανά Λιμένα και αλιευτικό καταφύγιο περιγράφονται στο παράρτημα Ι των τεχνικών
προδιαγραφών που ακολουθεί την παρούσα.

Α3.

ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΤΣΙΚΑ ΚΑΣΑΥΤΓΙΑ ΝΟΣΙΑ ΦΙΟΤ Eoλ=50.110m2

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού, των χερσαίων ζωνών των Λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων της νότιας Φίου και συγκεκριμένα των Λιμένων:
 Μεστών, ΕΛ=29.160m2.

Καθώς και των αλιευτικών καταφυγίων συνολικής επιφάνειας ΕΚ=20.950m2:
 Αγ. Ερμιόνης

Ε=5.180m2
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 Αγ. Ιωάννη Καλλιμασιάς Ε=2.020m2

Καταράκτη

 Βοκαριάς

Ε=2.430m2

Ε=2.150m2
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 Εμποριούς

Ε=2.260m2

 Λιθίου.

Ε=6.910m2

Συγκεκριμένα θα γίνουν καθαρισμοί των δρόμων, των πλατειών των κρηπιδωμάτων και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων της ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων, από απορρίμματα,
φύλλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνει κοπή χόρτων όπου
απαιτείται με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν
κυρίως με τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν και μηχανήματα για τις εργασίες
καθαρισμών.
Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα της παραλίας που βρίσκεται εντός της
χερσαίας ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων από φύκια, σκουπίδια και ξύλα τα οποία
έχουν εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές.
Αναλυτικά οι εργασίες ανά Λιμένα και αλιευτικό καταφύγιο περιγράφονται στο παράρτημα Ι των
τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
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Σα υλικά καθαρισμού που απαιτούνται (π.χ. σακούλες απορριμμάτων, σαπούνια, σκούπες κ.λ.π.) θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Όλες οι κρατήσεις καθώς και η ασφάλιση και μεταφορά του προσωπικού του προσωπικού στους χώρους
εργασίας θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερωθεί από την Τπηρεσία για τα όρια των χερσαίων ζωνών των Λιμένων και
Αλιευτικών Καταφυγίων της νήσου Φίου.
υγκεντρωτικός πίνακας επιφανειών και ημερομισθίων
Περιγραφή

Επιφάνειες Φ.Ζ.

Κεντρικός Λιμένας Φίου

Επιφάνειες κτιρ.

Ημερομίσθια

119,67

600

Λιμένες Βόρειας Φίου

29.990

9,60

60

Λιμένες Νότιας Φίου

29.160

21,75

58

Αλιευτικά Καταφύγια Βόρειας Φίου

13.620

27

Αλιευτικά Καταφύγια Νότιας Φίου

20.950

42

Για έκτακτα περιστατικά

21
ΤΝΟΛΑ

151,02

808

υγκεντρωτικός πίνακας ημερομισθίων μηχανημάτων
Περιγραφή

Ημερομίσθια

Υορτωτής ¾ Κ.Τ. ισχύος 40-45 ΗΡ

14

Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφελίμου φορτίου από 6 έως 10 τον.

14

Φορτοκοπτικό μηχάνημα φορητό

10

Η Τπηρεσία δύναται κατά την κρίση της και ανάλογα τις ανάγκες των Λιμένων και των Αλιευτικών
καταφυγίων να τροποποιεί τα επί μέρους σύνολα του αριθμού των ημερομισθίων αλλά όχι ως προς την τιμή
μονάδας και το συνολικό ποσό.

Α4. Φρονοδιάγραμμα του Έργου
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών του Έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης ή μέχρι την συμπήρωση των ημερομισθίων που προβλέπονται στην μελέτη των εργασιών.
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B ΜΕΡ Ο : ΓΕ Ν ΙΚ ΟΙ Κ Α Ι Ε Ι ΔΙ Κ Ο Ι ΟΡ Ο Ι Δ Ι Α Γ Ω ΝΙ Μ Ο Τ
B.1

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
B.1.1
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Α ΜΕΡΟ
της παρούσας.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
B.1.2
Προϋπολογισμός Έργου
Σο Έργο χρηματοδοτείται, από ίδιους πόρους του Δ.Λ.Σ. Φίου.
Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τους με ΚΑ 20-6274.001 – 20-6274.002 – 20-6274.003 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δ.Λ.Σ. Φίου 2018 και 2019.
Ο προυπολογισμός του έργου (περιλαμβανομένου του Υ.Π.Α. και κάθε άλλης επιβάρυνσης) ανέρχεται στο
ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων τρακόσια επτά ΕΤΡΨ και είκοσι λεπτά (67.307,20 €).
B.1.3
τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή: Διαδημοτικό Λιμενικό Σαμείο Φίου
Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής : Νεωρίων 2, Φίος, ΣΚ 82100
Σηλέφωνο : 22710-23237
Fax : 22710-40344
Ιστότοπος: http://www.chiosport.gr/
Πρόσθετες Πληροφορίες: κ. Φούλης Νίκος τηλέφωνο: 22710-22770 εσωτ. 4
B.1.4
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο
της απόφασης διενέργειάς του.
B.1.5
Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης
Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού :
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 16/02/2018
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗ στις 16/02/2018
Η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗ νοείται ως η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών
της παρούσας διακήρυξης.
τάλθηκε στον ελληνικό τύπο στις 16/02/2018
Καταχωρίστηκε επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση
(www.chiosport.gr) στις 16/02/2018

B.1.6

Σόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 6-3ου-2018 και ώρα 11:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Νεωρίων 2,
Φίος 82100
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

B.1.7

Σρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Η παρούσα διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους
οικονομικούς φορείς στον ιστότοπο του Δ.Λ.Σ. Φίου http://www.chiosport.gr και στο «Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
υμβάσεων
(ΚΗΜΔΗ)»
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/.

B.1.8

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Υορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου dltxiou@gmail.com είτε ή μεσω τηλεομοιοτυπίας 22710-40344) συμπληρωματικές πληροφορίες
ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι και την 26-2ου-2018
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα
ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει
οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
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Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή στον ιστοτόπο της υπηρεσίας.
Κανένας υποψήφιος Οικονομικός Υορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
B.2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Δικαίωμα υμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή / και
νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που είναι εγκατεστημένα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της υμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Φώρο (ΕΟΦ) ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη Δ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1. γ του Άρθρου 255 του Ν.4412/8-8-16 (ΥΕΚ Α’
147) καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων και έχουν ως αντικείμενο τον καθαρισμό δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και
καθαρισμό γραφείων.

B.2.1

Β.2.2 Λόγοι αποκλεισμού Οικονομικού Υορέα από τη συμμετοχή σύμφωνα με τα άρ. 305 & 306 του Ν.
4412/2016 :
Α. Όσοι έχουν εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (EE C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, ιδίως στις κάτωθι περιπτώσεις :
 για εταιρειες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά
τους διαχειριστές,
 για ανωνύμες εταιρείες (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού υμβουλίου.
Β. Όσοι τελούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
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β) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Ελληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Σα προαναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν αφαρμόζονται, αν ο οικονομικός φορέας πριν την
υποβολή της προσφοράς του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που όφειλε, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ. Όσοι τελούν σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) Έχουν αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
β) Σελούν υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμου ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή, προκειμένου για αλλοδαπούς, εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη στις
διατάξεις του νόμου τις χώρας εγκατάστασής τους .
γ) Τπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
δ) Τπάρχει μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 που
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
ε) Τπάρχει μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.
στ) Έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσαις σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
ζ) Έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηριών επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθορυ 79.
η) Επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
θ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του και
το οποίο αποδεικνύεται από κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.
ι) Σου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις δημόσεις συμβάσεις η οποία εξακολουθεί να ισχύει.

Β.2.3 Δικαιολογητικά υμμετοχής
Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Υορείς οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά τους, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υμμετοχής.
1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ
Με ποινή αποκλεισμού υποβάλουν:
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.010€.
β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, για τη συνεννόηση, σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το ΔΛΣΦ.
γ) φραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ’
αυτό.
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ε) Τπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του της παραγράφου Β.2.2 υποπαράγραφοι Α,Β
και Γ.
στ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού. Σο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). ε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.
και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα
στην οποία έχει την έδρα της. ε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται
από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας
αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της
κατάστασης προσωπικού. ε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση. Σα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ζ) ε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (στ) και (ε) του
παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
η) Τπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η
συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Σ.Α..
Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν έχουν υποβληθεί, πλην αυτών
που εκ του νόμου μπορεί να αναζητά αυτεπάγγελτα το Δ.Λ.Σ. ΦΙΟΤ, ή δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. την περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.
Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας της
παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους υμβουλίου ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και
Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δ.Λ.Σ. ΦΙΟΤ με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. τον εξωτερικό φάκελο πρέπει να
αναγράφεται ρητά ότι πρόκειται για «Προσφορά Διαγωνισμού» προκειμένου να μην αποσφραγιστεί ο
φάκελος στο πρωτόκολλο.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν τη λήξη της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.
2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Με ποινή αποκλεισμού υποβάλουν:
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 1.010€.
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β) Εξουσιοδότηση με την οποία θα ορίζεται αντιπρόσωπος του παρόχου, για τη συνεννόηση, σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης, εφόσον ο ίδιος δεν θα μπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το ΔΛΣΦ.
γ) φραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του διαγωνιζόμενου σ’
αυτό.
ε) Τπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του της παραγράφου Β.2.2 υποπαράγραφοι Α, Β
και Γ
στ) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημέρα του διαγωνισμού. Σο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). ε κάθε
περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε.
και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε
απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα
στην οποία έχει την έδρα της. ε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται
από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας
αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της
κατάστασης προσωπικού. ε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση. Σα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ζ) ε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (στ) και (ε) του
παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
η) Τπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η
συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Σ.Α..
Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν έχουν υποβληθεί, πλην αυτών
που εκ του νόμου μπορεί να αναζητά αυτεπάγγελτα το Δ.Λ.Σ. ΦΙΟΤ, ή δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη. την περίπτωση αυτή επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο
σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά.
Επίσης, δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο της ποσότητας της
παροχής υπηρεσίας κατά παρέκκλιση αυτής που ορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, ότι οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους υμβουλίου ή
από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και
Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δ.Λ.Σ. ΦΙΟΤ με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. τον εξωτερικό φάκελο πρέπει να
αναγράφεται ρητά ότι πρόκειται για «Προσφορά Διαγωνισμού» προκειμένου να μην αποσφραγιστεί ο
φάκελος στο πρωτόκολλο.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διαγωνισμού πριν τη λήξη της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.
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3. ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Με ποινή αποκλεισμού υποβάλουν:
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα
ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες
ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.

4. ΟΙ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ
Με ποινή αποκλεισμού υποβάλουν:
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασμα
ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν όλοι οι
συμμετέχοντες στον συνεταιρισμό. Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό του
συνεταιρισμού.
5. ΟΙ ΕΝΨΕΙ
Με ποινή αποκλεισμού υποβάλουν:
1.
Για κάθε Μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση
(ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).
2.

υμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης όπου :
 να συστήνεται η Ένωση

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του ΕΡΓΟΤ που αναλαμβάνει κάθε Μέλος
της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,
 να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του έργου,
 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό
και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
3.
Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για
τη συμμετοχή του Μέλους: στην Ένωση και στο Διαγωνισμό.
ε περίπτωση που στη χώρα του Αναδόχου 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 υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη
Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
από τον Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Υακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

Β.2.4

Λοιπές Τποχρεώσεις / διευκρινίσεις

Τποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών υμμετοχής/Κατακύρωσης
1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Τποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
2. Σο Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (έντυπο φάκελο
δικαιλογητικών), εφόσον ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας υποβάλει την Προσφορά του μέσω
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Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι:

Υυσικά πρόσωπα: Πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση,

Ενώσεις προσώπων: Σα παραπάνω οριζόμενα στην § 5 Β.2.3.

Α.Ε.: Απόφαση Δ εκπροσώπησης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς και
πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο Οικονομικό Υορέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης.
3.

4.

5.

Ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί
ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του
ανατεθεί το Έργο.
Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. ε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της ύμβασης.
ε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το
χρόνο εκτέλεσης της ύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα
εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, η ύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και
να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης
των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από το Δ.. του ΔΛΣΦ το οποίο
και θα αποφασίσει σχετικά

Β.2.5 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:
I. Σεχνική και Επαγγελαμτική Ικανότητα
1.

Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα (π.χ.ISO)
στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών

2.

Πίνακα παροχής υπηρεσιών καθαρισμών δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του υποψήφιου
Οικονομικού Υορέα κατά τα τρία (3) τελευταία έτη.
Ο Πίνακας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Τπόδειγμα:
Α/Α ΠΕΛΑΣΗ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΣΟΙΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΜΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ

όπου : «ΣΟΙΦΕΙΟ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ»: αντίγραφο σύμβασης με αντίστοιχο/α τιμολόγιο/α ή βεβαίωση
πελάτη
II. Οικονομική και Φρηματοοικονομική Επάρκεια
1.

Κύκλος εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2014, 2015 και 2016

1.1.

Ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2014, 2015 και 2016,
σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου
κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Οικονομικό Υορέα διευκρινίσεις επί
των παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού
εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί για τον σκοπο αυτό, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των τριών
(3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
2. Ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των παραπάνω στοιχείων
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.
σελίδα 18

18PROC002684354 2018-02-16

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών.»

3.

ε περίπτωση που ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:
Σα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τη φύση της χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για
την Ένωση / Κοινοπραξία.
επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να
καλύπτονται όλες.
4. Αν ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
5. Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής Ι και ΙΙ παραπάνω, από τρίτους, σύμφωνα με
το Α. 307 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση – εντός του
Υακέλου Δικαιολογητικών υμμετοχής - της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την
εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψήφιου Οικονομικού Υορέα τους αναγκαίους
πόρους.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 308, 309 και 310, αν οι φορείς, στις ικανότητες των
οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 305 και 306.
Οι οικονομικοί φορείς εφόσον στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων οφείλουν να υποβαλλούν όλα
τα διαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής και δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Ειδικά όταν ο υποψήφιος οικονομικός
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, απαιτείται να είναι από κοινού υπεύθυνος με τον
υποψήφιο οικονομικό φορέα για την εκτέλεση της σύμβασης.
6. τοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρ. 4 του Α.92 του Ν. 4412/2016.
7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται (σύμφωνα με το το άρθρο 310 του Ν. 4412/2016)
B.3

ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ
Σρόπος Τποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος
Οικονομικός Υορέας αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται
ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του
συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν,
επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή
ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα της Αναθέτουσα Αρχής. την περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι
προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγουμένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Δε θα ληφθούν υπόψη και επιστρέφονται προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το
περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο πριν
την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας της παρούσας.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. την προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

B.3.1
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B.3.2

Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην
παρούσα Διακήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή
Α. «Υάκελος Δικαιολογητικών υμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.1. Σα δικαιολογητικά θα πρέπει να
είναι ταξινομημένα μέσα στον Υάκελο, με τη σειρά που ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους.
Β. «Υάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. B.3.2.22

Οι ανωτέρω Υάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά υμμετοχής.
Οικονομική Προσφορά:
- ένα (1) πρωτότυπο
- ένα (1) αντίγραφο
- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ»
ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
«Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και
αλιευτικών καταφυγίων νήσου Φίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών»
AΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: Διαδημοτικο Λιμενικό Σαμείο Φίου
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ :
………………..
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και τον τίτλο
του φακέλου.
ε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
ε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΨΣΟΣΤΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Σο περιεχόμενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων
της Διακήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς
απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να
αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.
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ε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας είναι απολύτως
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών προέλευσης των πάσης
φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
φάκελο Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Τπηρεσία και λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. την περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, στο χρόνο που
ορίζεται.
B.3.2.1
Περιεχόμενα Υακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Οικονομικός Υορέας
πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου
Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό
και τα οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους 0, ,05.

B.3.2.2
Περιεχόμενα Υακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας
πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την υπογραφή του
προσφέροντα και τη σφραγίδα της επιχείρησης, καθώς και τους πίνακες ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής
υλλογικής ύμβασης Εργασίας. (ΕΓΕ). Οικονομικές προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της (ΕΓΕ) α πο ρρ ίπτ ο ντ α ι ω ς α πα ρά δ εκτε ς!
Μη κατάλληλη θεωρείται μία προσφορά όταν είναι άσχετη με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, χωρίς να
τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος φορέα, όπως
προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Μη κατάλληλη θεωρείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο
πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 304 ή την παράγραφο 1 του άρθρου 305 ή όταν αυτός δεν πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει ο αναθέτων φορέας, σύμφωνα με το άρθρα 304 ή 305.
Ισχύς Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για δώδεκα μήνες (12) μήνες
από την επόμενη της Διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
4 Άρθρο 97 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΥΕΚ Α 147/8-08-2016).
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απ ορ ρί πτ οντ αι ω ς
απα ρά δ εκτ ες .
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με το μισό (1/2) από την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. την τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.

B.3.3

Εναλλακτικές Προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο Οικονομικός Υορέας , ο οποίος
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Η προσφορά προϊόντων ή προαιρετικών υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση
των απαιτήσεων της παρούσας Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, στην Οικονομική
Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

B.3.4

Σιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. τις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΥΠΑ.
ε ιδιαίτερη στήλη των παραπάνω τιμών, ο υποψήφιος Οικονομικός Υορέας θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΥΠΑ. ε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
ΥΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε, ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε). ε αντίθετη
περίπτωση, η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος,
για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου.
Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι
προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΥΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
ε 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.
Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Οικονομικοί Υορείς είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ (βλ. C.1).
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. ε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Οικονομικοί Υορείς δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
B.4

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

B.4.1

Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
B.4.1.1
Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή με απόφασή της ορίζει αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των
προσφορών του διαγωνισμού, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (Α. 221 Ν4412/2016) :
α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής τον αποκλεισμό των προσφερόντων από τη
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης του διαγωνισμού
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του Δ.Λ.Σ. Φίου, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ένα στάδιο με την εξής διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο
φάκελος των Οικονομικών Προσφορών μονογράφονται δε από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα
στοιχεία αυτών κατά φύλλο.
Η αρμόδια επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό.
Ακολούθως η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των οποίων οι
τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, και συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των προσφερόντων,
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από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή προσωρινός Ανάδοχος του
Έργου.
Η αρμόδια Επιτροπή υποβάλλει το Πρακτικό της στο Δ. του Δ.Λ.Σ. Φίου το οποίο αποφαίνεται σχετικά και
με μέριμνά του γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
ε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους υνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος Οικονομικός Υορέας οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα» και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
Προσφοράς. ε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
υνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ή πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Δ.Λ.Σ.Φ.
σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.
ημείωση:
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cds) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Οικονομικών
Προσφορών αναφορικά με:
 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα
 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της.
ε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο,
ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της
Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών.
ε περίπτωση σύγκρουσης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη προσφορά.
B.4.1.2
Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο και επί του καθαρού ποσού (χωρίς τον Υ.Π.Α). Για την επιλογή της
Προσφοράς με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής μόνο
η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
- Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
- Κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά με βάση το συνολικό υγκριτικό Κόστος της
Προσφοράς.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το χαμηλότερο υγκριτικό Κόστος.
ε περίπτωση ισότιμων (με την ίδια ακριβώς τιμή) προσφορών η αναθέτουσα αρχή διενεργεί κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
B.4.1.3
Διαμόρφωση υγκριτικού κόστους Προσφοράς
Σο συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει:
- το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΥΠΑ (βλ. C.1 υγκεντρωτικός πίνακας οικονομικής
προσφοράς)
B.4.1.4
Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της Αξιολόγησης των Προσφορών,
με Απόφαση τοτ Δ. του Δ.Λ.Σ.Φ., ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός,
καλείται να υποβάλλει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης,
τον Υάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. B.3.2.4 Περιεχόμενα Υακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης»), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή.
ε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Υάκελος Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
του Υακέλου κατά φύλλο.
Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο Δ του ΔΛΣΦ, το οποίο
αποφαίνεται με σχετική του απόφαση και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η
απόφασή του. τη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν εφόσον το επιθυμούν οι προσφέροντες στο
διαγωνισμό.
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
επόμενο στην κατάταξη υποψήφιο Οικονομικό Υορέα. Αν κανένας από τους Οικονομικούς Υορείς δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του στην Αναθέτουσα Αρχή για την λήψη απόφασης.
Σα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αθρο 105 του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α).
B.4.2
Απόρριψη προσφορών
1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΔΛΣΦ, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρθρο 91 του Ν. 4412/2016.

B.4.3

Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση.
Η ένσταση υποβάλλεται από τον Οικονομικό Υορέα εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. ε κάθε περίπτωση
η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία κοινοποίησης της στην Αναθέτουσα Αρχή.
Η προθεσμία υποβολής της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της παρούσας διακήρυξης μπορεί να
υποβληθεί το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει επί της ενστάσεως εντός προθεμσίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Σο παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Σο παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον όργανο. Σο παράβολο επισυνάπτεται στην ένσταση και υποβάλλεται σε πρωτότυπο εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης.

B.4.4

Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
Κριτήριο ανάθεσης είναι η “πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερομενης
τιμής μόνο”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν κεφάλαιο. Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δ.Λ.Σ.Φ., ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα τα αναφερόμενα στην παρ. Β.4.1.4 Διαδικασία
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης και αντίγραφα όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό
Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Σα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προυποθέσης :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 έπειτα από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής .
Σο Δ.Λ.Σ.Φ. διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του Έργου για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Σο ποστοστό κατακύρωσης σε μεγαλύτερη ποσότητα δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% της προυπολογισθείσας αξίας του έργου ενώ αντίστοιχα σε περίπτωση μείωσης το
ποσοστό αυτό δύναται να ανέρχεται εώς το 50% της προυπολογισθείσας αξίας του έργου υπό την
προυπόθεση αποδοχής του Αναδόχου.
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Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, δύναται
να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο Α.317 του
Ν. 4412/2016.
B.5

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ

B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια ύμβασης – Εγγυήσεις
1. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους λοιπούς υποψηφίους η Αναθέτουσα Αρχή
καλεί τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και για την υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών του Α. 80 Ν. 4412/2016, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης. Με την πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης κοινοποιείται στον Ανάδοχο και η
απόφαση κατακύρωσης.
2. Μεταξύ του Δ.Λ.Σ.Φ. και του Αναδόχου θα υπογραφεί ύμβαση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 316 Ν. 4412/2016.
3. Η ύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σο κείμενο της ύμβασης θα κατισχύει
των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται
ρητώς από τη ύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο Ν. 4412/2016, η
Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των
οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10)
ημερών για υπογραφή της σχετικής ύμβασης
Αν παρέλθει η προθεσμία των παραπάνω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για
να υπογράψει τη ύμβαση, κηρύσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το Α.
316 Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
5. Η ύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών και
σύμφωνα με τους οριζόμενα στο άρθρο 337 του Ν. 4412/2016.

B.5.2

Διαδικασία παραλαβής Έργου
Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016
από αρμόδια επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου που συγκροτείται από την
Αναθέτουσα Αρχή.
B.5.3
Σρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η πληρωμή του υμβατικού τιμήματος θα γίνει μέχρι και δώδεκα (12) δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των
εργασιών. Η εξόφληση θα γίνεται μετά την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και την πιστοποίηση της
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου από την αρμόδια επιτροπή.
ύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.
4412/2016 επιβάλλεται στη ύμβαση κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΗΤ, η οποία υπολογίζεται επί
της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε πληρωμής προς τον ανάδοχο, της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
Επίσης,: α) ύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 επιβάλλεται κράτηση 0,02% υπέρ του
Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε πληρωμής προς τον
ανάδοχο, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και β) ύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3
του ίδιου νόμου επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, προ
φόρων και κρατήσεων, κάθε πληρωμής προς τον ανάδοχο, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης και εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που θα συναφθούν μετά την έναρξη ισχύος της κοινής
υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
B.5.4
Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.
1. ε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπηρεσίών ή και παραδοτέων με υπαιτιότητα του
αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής:
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 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΥΠΑ των υπηρεσιών ή και
παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΥΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και
παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%
 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που
καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική
διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο
της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Δ.Λ.Σ.Φ..
3. Σο ΔΛΣΦ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο εάν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της ύμβασης που θα υπογραφεί,
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση,
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη ύμβαση (μη
περιλαμβανομένου ΥΠΑ) και οι προθεσμίες με τις εγκεκριμένες παρατάσεις.
5. Οι παραπάνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση
υπέρβασης τυχόν μη παράχής των υπηρεσιών, από υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη ύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση του Δ.Λ.Σ.Φ. και θα αφαιρούνται/συμψηφίζονται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή
θα καταβάλλονται από τον ίδιο.

B.5.5

Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ύμβασης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και
να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που τυχόν θα περιέλθουν
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
B.5.6
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται, οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΥΕΚΑ/147/88-2016), οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο Ανάδοχος και το Δ.Λ.Σ.Φ. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της ύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της
έδρας της Εταιρείας.
Φί ος 1 6 / 0 2 / 2 0 1 8
Ο π ρ όε δ ρο ς τ ο υ Δ .Λ . Σ . Φ ίο υ

Κ έφ η ς Α ντ ώ ν ης
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C

ΠΑ ΡΑ Ρ Σ Η ΜΑ ΣΑ

C.1
Α/Α
1
2

3
4

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ(1)
Εργατικά
ημερομίσθια
Έξοδα για υλικά
καθαριότητας
κ.λ.π αναλώσιμων
υλικών
Διοικητικό κόστος
Εργολαβικό
Όφελος
υνολο δαπανης (Κ)
Δαπάνη Υ.Π.Α. 24%
Γενικό ύνολο

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΗΜ 600

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
(5)38,00 €

ΣΕΜ 1

2.627,64 €

ΣΕΜ 1
ΣΕΜ 1

1.833,14 €
5.043,74 €

έκπτωση(2)
ακέρ.μον %

Σιμή(3)
προσφοράς

ΤΝΟΛΟ(4)

(5)

ύνολο δαπάνης ολογράφως (άνευ Υ.Π.Α.) ………………………………………………………………….
Ευρώ και ………………………………………… λεπτά (Κ υγκριτικό Κόστος)

Ημερομηνία: ……/……/2018
Ο προσφέρων

(σφραγίδα-υπογραφή)

Επεξηγήσεις:
(1) αναγράφονται τα είδη των προσφερόμενων υπηρεσιών.
(2) συμπληρώνεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % αριθμητικά σε ακέραιες μονάδες.
(3) συμπληρώνεται το ποσό της τιμής μονάδας που προκύπτει μετά την έκπτωση
(το ποσό αριθμητικώς σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία).
(4) συμπληρώνεται συμπληρώνεται το γινόμενο της ποσότητας επί την τιμή προσφοράς
(το ποσό αριθμητικώς σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία).
(5) στο ποσό συμπεριλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.
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ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΨΝ ΗΜΕΡΟΜΙΘΙΨΝ

ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΣΔ ΑΝΩ ΣΩΝ 25 ΔΣΩΝ
ΥΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΤΠ/ΙΑ

ΒAΙΚΟ
ΗΜΔΡ/ΘΙΟ

ΔΠΙΓΟΜΑ
ΣΡΙΔΣΙΑ

ΔΠΙΓΟΜΑ
ΓΑΜΟΤ

ΤΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΤΝΟΛΟ
ΔΓΓΑΜΩΝ

ΤΝΟΛΟ
ΑΓΑΜΩΝ

ΤΝΟΛΟ
ΔΓΓΑΜΩΝ

0- 3
3-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-ΑΝΩ
ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΙΣΔ MΔΥΡΙ 25 ΔΣΩΝ
ΥΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΤΠ/ΙΑ

ΒAΙΚΟ
ΗΜΔΡ/ΘΙΟ

ΔΠΙΓΟΜΑ
ΣΡΙΔΣΙΑ

ΔΠΙΓ.
ΓΑΜΟΤ

0- 3
3-6
6- ΑΝΩ
Συμπληρώνονται οι πίνακες της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού

ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΕΙΥΟΡΕ
Πακέτο κάλυψης

…………

(αριθμός π.χ. 101)

Ποσοστό εργαζομένου …… , …… %

(αριθμητικά)

Ποσοστό εργοδότη

(αριθμητικά)

…… , …… %

Συμπληρώνεται το ισχύον πακέτο ασφαλιστικής κάλυψης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
καθώς και τα ποσοστά που αναλογούν σε εργαζόμενο και εργοδότη.
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C.2 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Ονομασία Σράπεζας

(1)............................

Κατάστημα

................................

Hμερομηνία έκδοσης .................

(Δ/νση οδός – αριθμός ΣΚ FAX)

ΕΤΡΨ .........................................

Προς: ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΤ ΦΙΟΤ
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΡ. ....................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του
ποσού
των
ΕΤΡΨ
.......................................
υπέρ
της
εταιρείας
(2)
................................................................ Δ/νση ................................. δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο διαγωνισμό της (3) ...................................................................... για την (4)
.......................................................................... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. (5) ............./........ Διακήρυξή
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.
Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Τπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία
λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την (6) ..................................................................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας.
ΗΜΕΙΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη. (6)
Διατελούμε με τιμή

(7).............................
Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Επωνυμία εκδότη εγγύησης
Επωνυμία αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
Ημερομηνία διαγωνισμού
Είδος και ποσότητα υπό προμήθεια είδους
Αριθμός διακήρυξης
Εφόσον η εγγύηση είναι με ορισμένη ημερομηνία λήξης
Ονοματεπώνυμο – Τπογραφή του εκπροσώπου της Σράπεζας
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ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
ΣΡΑΠΕΖΑ....................(1)............................
ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ
Δ/ΝΗ
...............................(2).......................................
Προς: ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΤ ΦΙΟΤ (3)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κύριοι,
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και
ανέκκλητα, παραιτούμενοι της ένστασης της διζήσεως υπέρ ............................(5), μέχρι το ποσόν των
...............................(6) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση από τον
παραπάνω της ύμβασης που υπεγράφη την .........................(7) με αριθμ. ...................(7), για την
προμήθεια ..............................(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη
μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση την έγγραφη εντολή σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών του πιο πάνω
διαγωνισμού επ΄αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε.
Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή μερικά,
σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του
οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.
ημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Σράπεζάς μας δεν έχει
υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Τπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουμε
ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Σράπεζάς μας σε
σχέση με τις εγγυητικές επιστολές).
Διατελούμε με τιμή
.....................(9).............................

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1. Επωνυμία εκδότη εγγύησης
2. Σόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. τοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Σο ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολόγραφα
7. Ημερομηνία υπογραφής της ύμβασης και αριθμός αυτής
8. Είδος και ποσότητα της προμήθειας
Τπογραφή εκπροσώπου της Σράπεζας. Ονοματεπώνυμο
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C.3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σο αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα λιμάνια και
αλιευτικά καταφυγια του νησιού αρμοδιότητας του Δ.Λ.Σ. Φίου και πρειγράφονται αναλυτικά στο Α
μέρος της παρούσας και στην τεχνική περιγραφή της μελέτης των εργασιών.
υγκεκριμένα θα γίνουν καθαρισμοί των δρόμων, των πλατειών, των κρηπιδωμάτων και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων της ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων, από απορρίμματα,
φύλα των δέντρων, ξερά χόρτα, φερτά υλικά και λοιπά απορρίμματα. Θα γίνει κοπή χόρτων όπου
απαιτείται με χρήση χορτοκοπτικών φορητών μηχανημάτων. Θα αδειάζουν οι κάδοι απορριμμάτων
θα πλένονται κ.λ.π.
Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν κυρίως με τα χέρια. Όπου είναι δυνατόν θα συνδράμουν και
μηχανήματα για τις εργασίες καθαρισμών.
Ανάλογες εργασίες προβλέπεται να γίνουν και στο τμήμα της παραλίας που βρίσκεται εντός της
χερσαίας ζώνης των λιμένων και των αλιευτικών καταφυγίων από φύκια, σκουπίδια και ξύλα τα
οποία έχουν εναποτεθεί και συσσωρευτεί σε αυτές.
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C.3.1

Β) ΕΡΓΑΙΕ

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες καθαρισμού περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω Πίνακες
Πίνακας 1 : Τπηρεσίες Καθαρισμού Γραφείων

ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΓΡΑΥΕΙΨΝ ΔΤΟ ΥΟΡΕ ΣΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Φώροι Γραφείων και χώροι Δ:
 Αποκομιδή απορριμμάτων και αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια απορριμμάτων.
Φώροι WC :
 Πλύσιμο λεκάνης, καθίσματος και σκεπάσματος με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.
 Πλύσιμο νιπτήρων και πλακιδίων γύρω από αυτούς με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.
 Καθαρισμός χειρολαβών θυρών
 Άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων και αλλαγή πλαστικού σάκου απορριμμάτων.
 Σοποθέτηση χάρτου υγείας, χειροπετσετών και υγρού σαπουνιού πλύσης χεριών.
 Καθαρισμός καθρεπτών.
 κούπισμα δαπέδων και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό
Φώρος κουζινας :
 Πλύσιμο των νεροχυτών και των επιφανειών γύρω από αυτούς με κατάλληλο απορρυπαντικό
υγρό.
 Πλύσιμο των ποτηριών και λοιπών σκευών κουζίνας του προσωπικού με κατάλληλο
απορρυπαντικό υγρό.
 κούπισμα δαπέδων και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό υγρό.






Καθαρισμός και ξεσκόνισμα γραφείων, επίπλων, καθισμάτων εργασίας.
Καθαρισμός χειρολαβών θυρών.
Καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών.
Εξωτερικός καθαρισμός των κοινόχρηστων μηχανημάτων γραφείου (φωτοτυπικά, εκτυπωτικά,
φαξ κλπ).

Διάδρομοι:
κούπισμα δαπέδων με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα με κατάλληλο απορρυπαντικό
υγρό.



ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΓΡΑΥΕΙΨΝ ΜΙΑ ΥΟΡΑ ΣΟ ΜΗΝΑ
Όλοι οι χώροι:
 Καθάρισμα θυρών εισόδου (εσωτερικά και εξωτερικά).
 Σοπικός καθαρισμός λεκέδων σε πόρτες.









Καθαρισμός γυάλινων διαχωριστικών με κατάλληλο καθαριστικό
Καθαρισμός υαλοπινάκων εσωτερικά ΚΑΙ εξωτερικά με κατάλληλα καθαριστικά.
Καθαρισμός των εσωτερικών περβαζιών των παραθύρων.
Σοπικός καθαρισμός λεκέδων στους τοίχους.
Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ντουλαπιών κουζίνας.
Εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός ψυγείων.
Καθαρισμός ρολοκουρτίνων.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV : 90911200-8 (Τπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων)
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Πίνακας 2 : Τπηρεσίες Καθαρισμού Ζώνης Λιμένα

ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΦΕΡΑΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΑ ΖΨΝΗ ΛΙΜΕΝΑ
Καθημερινά






Σον καθαρισμό από τα σκουπίδια στο τμήμα της χερσαίας ζώνης του Κεντρικού Λιμένα Φίου
(πεζοδρόμια, δρόμοι, παρτέρια κ.λ.π.) από το πράσινο φανάρι μέχρι το κόκκινο καθώς και την
οδό Κλ. Νενητούση και γενικότερα όλη η χερσαία ζώνη του κεντρικού Λιμένα Φίου. Κατά τους
θερινούς μήνες από 1η Ιουνίου έως 31η Αυγούστου, ο καθαρισμός της χερσαίας ζώνης θα
πραγματοποιείται δύο φορές κάθε ημέρα, μία πρωινή και μία απογευματινή.
Σον καθαρισμό στα καλάθια απορριμμάτων της ζώνης του Λιμένα θα αδειάζουν από
σκουπίδια και θα αλλάζουν οι σακούλες.
Σον καθαρισμό των παρτεριών που βρίσκονται κατά μήκος της οδού Νεωρίων και στην νότια
προκυμαία του Κεντρικού Λιμένα Φίου, καθάρισμα από απορρίμματα κ.λ.π.)

Εβδομαδιαία


Σον καθαρισμό όλης της Λιμενολεκάνης, από επιπλέοντα απορρίμματα.

Δύο φορές τον μήνα


Πλύσιμο όλων των κάδων απορριμμάτων της Φερσαίας Ζώνης του Λιμένα

Σρεις φορές ετησίως


Σο πλύσιμο της ασφάλτου της χερσαίας ζώνης, καθώς και το πλύσιμο επιμελή καθαρισμό των
νέων πεζοδρομίων (από τσίχλες στίγματα κ.λ.π.) της κεντρικής και νότιας προκυμαίας, στο
τμήμα διέλευσης των πεζών, δηλαδή από το κράσπεδο και σε πλάτος τριών μέτρων.

Μια φορά ετησίως
Σο πλύσιμο και επιμελή καθαρισμό των νέων πεζοδρομίων από την οικοδομική γραμμή μέχρι
το οδόστρωμα.
Έκτακτα περιστατικά





Κάθε φορά που θα παραστεί ανάγκη, είτε από έντονα καιρικά φαινόμενα, τροχαία ατυχήματα,
κακόβουλες ενέργειες κ.λ.π.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις CPV : 90910000-9 (Τπηρεσίες καθαριότητος)
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C.3.2

Γ) ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΩΡΑΡΙΟ
1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και για τις ακόλουθες ώρες σε
συνεννόηση με την Τπηρεσία.
Με την ανάληψη των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Τπηρεσία
κατάλογο του προσωπικού που θα εργασθεί στην υλοποίηση της σύμβασης, με πλήρη στοιχεία
αυτών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα της ζητηθεί νομίμως από το ΔΛΣ Φίου.
Για οποιαδήποτε αλλαγή του προσωπικού αυτού η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει,
προηγουμένως, εγγράφως την Τπηρεσία και να λαμβάνει σχετική έγκριση.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει προσωπικό που δεν θα εναλλάσσεται συχνά,
εκπαιδευμένο σε γενικούς και ειδικούς κανόνες υγιεινής.
3. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του
για θέματα που αφορούν την χρήση των υλικών καθαριότητας, την τεχνολογία και υγιεινή ώστε
να υλοποιούνται οι νομοθετικές απαιτήσεις. Σα έξοδα αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον
ανάδοχο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομοθεσίας περί πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου
(Ν.3850/2010), αναφορικά με την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς την
καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπομένων από την οικεία κλαδική ..Ε, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι,
την τήρηση του νομίμου ωραρίου, των όρων υγιεινής και ασφάλειας κλπ. Παράβαση της
υποχρέωσης αυτής δίνει το δικαίωμα στην Τπηρεσία για μονομερή καταγγελία της σύμβασης
και κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου
5. Σο προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
υγιεινή και ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει.
6. την Τπηρεσία θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α ή σε
άλλο δημόσιο οργανισμό. Αλλοδαποί μπορούν να απασχοληθούν μόνο εφ' όσον έχουν τα
απαραίτητα έγγραφα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Η Τπηρεσία μπορεί να ζητήσει
οποτεδήποτε οποιαδήποτε πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού με τον
ανάδοχο.
7. Σο προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές, γεγονός που
αποδεικνύεται με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ, θεωρημένου από τις αρμόδιες
αρχές.
8. Ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν
έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Τπηρεσία, οι δε μισθοί και αμοιβές
τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και
ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος
υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και
έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το
οποίο θα κοινοποιείται στην Τπηρεσία. Σο εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πρόγραμμα του προσωπικού
καθαριότητας, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο που θα απασχολείται ο κάθε
εργαζόμενος, θα παραδίδεται στον αρμόδιο υπάλληλο της Τπηρεσίας, το αργότερο την 25η
ημέρα του προηγούμενου μήνα.
10. ε περίπτωση συστηματικής απουσίας προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου
προγράμματος η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του
αναδόχου ως εκπτώτου.
11. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της, ο ανάδοχος και το προσωπικό του
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία, που τους έγιναν
γνωστά λόγω της εργασίας τους, σχετικά με τις δραστηριότητες και τους χώρους της Τπηρεσίας.
12. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης
ατυχημάτων για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Σην ευθύνη για την τήρηση των
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κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος
13. ε περίπτωση προκληθείσας βλάβης στους χώρους ή στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων
της Τπηρεσίας, από το προσωπικό του αναδόχου αυτός υποχρεούται, με δική του δαπάνη, να
αποκαταστήσει άμεσα τη βλάβη και ο εξοπλισμός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση που
είχε παραληφθεί.
14. Σο προσωπικό οφείλει να διατηρεί υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής, φέρει δε
καθαρή και ευπαρουσίαστη ενδυμασία.

C.3.3

Δ) ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

1. Σα μηχανήματα, τα εξαρτήματα, τα υλικά καθαρισμού και τα λοιπά αναλώσιμα που θα
χρησιμοποιηθούν θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πληρούν τις
προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (Ν. 3850/2010, “Κύρωση του
Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων”, Α΄ 84).
2. Σα υλικά καθαρισμού πρέπει να είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών &
Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Φημείου του Κράτους. Σα απολυμαντικά προϊόντα πρέπει
να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Υαρμάκων (ΕΟΥ) και να φέρουν τον αριθμό
αδείας κυκλοφορίας τους. Όλα τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν
επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού
και των επισκεπτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτηρίου.
3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκομίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών
που θα χρησιμοποιήσει για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
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