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Ώρα

Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας

Ηµ./Μην./Έτος
11- 3 -2013

∆ευτέρα

11 πµ

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού/Οικονοµικού
Χαινά 93 -Χαλκίδα
Τ. Κ. 34100
3ος όροφος

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1) Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α71.02.95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και
ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων».
2) Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α727.11.95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και την τροποποίηση αυτού µε την
αριθµ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β711.08.2010) Υπουργική απόφαση .
3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α77.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
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και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4) Το Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α715.7.10) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
5) Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α/30.9.10) «∆ικαστική προστασία για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων».
6) Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε
µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005.
7) Τις δ/ξεις του Π.∆. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου ».
8) Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/τΑ/27.12.2010) «Οργανισµός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
9) Την ανάγκη καθαρισµού όλων των χώρων των ∆/νσεων της ΠΕ Εύβοιας .
10) Τις µε αρ. 9177/364/25-01-13 και 13877/540/07-02-13 αποφάσεις δέσµευσης
πίστωσης της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου.
11) Την αριθµ…135/18-2-2013
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας «περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχων για τον καθαρισµό των χώρων των Υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θ µιας &
Β/θ µιας Εκπ/σης και των όρων της συνηµµένης διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισµού, των χώρων των Υπηρεσιών της ΠΕ Εύβοιας του
ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης όπως αναλυτικά αναφέρονται
παρακάτω: Υπηρεσίες Χαλκίδας ,Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας.
Μέγαρο της Περιφ. Ενότητας Εύβοιας επί της οδού Λ.Χαινά 93,
∆/νση Α/θµιας Εκπαίδευσης επί της οδού Ιατρίδου 8,
∆/νση Β/θµιας Εκπαίδευσης και Γραφείο Φυσικής Αγωγής επί της οδού Κριεζή 16,
∆/νση ΚΤΕΟ στη Ν.Αρτάκη,
ΚΕ∆∆Υ,
Κέντρο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ΨΑΧΝΩΝ,
Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης ΛΙΜΝΗΣ,
Kτηνιατρείο ΛΙΜΝΗΣ,
Κέντρο Αγροτ. Ανάπτυξης ΙΣΤΙΑΙΑΣ,
Kτηνιατρείο ΙΣΤΙΑΙΑΣ,
Γραφείο Μεταφορών - Επικ/νιών ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Υπηρεσίες της Νότιας Εύβοιας
Κέντρο Αγροτ. Ανάπτυξης ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Γραφείο Μεταφορών - Επικ/νιων ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Κέντρο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Kτηνιατρείο ΚΥΜΗΣ,
Αγροτικό Κτηνιατρείο ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
σύµφωνα µε τα παραρτήµατα Α', Β', Γ' ∆', Ε' ΣΤ’, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
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παρούσας διακήρυξης.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων
ευρώ (66.000,00 €) συµπερ. του ΦΠΑ για το παράρτηµα Α (Υπηρεσίες Χαλκίδας,
Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας) και στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (7.800,00 €) συµπ. του ΦΠΑ για το παράρτηµα Β ( Yπηρεσίες της Νότιας
Εύβοιας), και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας οικονοµικoύ έτους 2013, φορέα 02073 Κ.Α.Ε. 0875.
∆ίνεται το δικαίωµα υποβολής προσφοράς είτε για δύο παραρτήµατα (Α', Β', )
είτε για το καθένα χωριστά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα
του ενός παραρτήµατα, θα φαίνεται αναλυτικά η προσφερόµενη τιµή για κάθε
παράρτηµα. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για µέρος µόνο των ζητούµενων υπηρεσιών από κάθε παράρτηµα. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι
ένα έτος. Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη
σύµβαση για δύο µήνες µετά τη λήξη της και σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των
διαδικασιών νέου διαγωνισµού µέχρι το πέρας των διαδικασιών αυτού.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφορές αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο και θα παραλαµβάνονται
µε απόδειξη, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού . Κατά
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της
Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισµού.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό
χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 1°
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να
λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 2°
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007 στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο σε δύο αντίγραφα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, ο οποίος προσµετράται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,Τµήµα
Προµηθειών).
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.
4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στά
διο της προσφοράς στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
Η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά.
Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως,
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο,
µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας
και αξιολόγησης προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 3°
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα
πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για κάποιο
από τα παραρτήµατα, προσκοµίζεται εγγυητική ίση µε το 5% επί της
προϋπολογιζόµενης δαπάνης του συγκεκριµένου παραρτήµατος µε Φ.Π. Α.
Προσφορά χωρίς την εγγύηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην
οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
-δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
ακόλουθα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων
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από παράνοµες δραστηριότητες.
-δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
-είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
-είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα,
-δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά πρόσωπα).
-αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης
-αναλαµβάνουν την έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται
µετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση σε ενδεχόµενη κατακύρωση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού υπέρ τους
γ) Υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση αυτοπροσώπως των εγκαταστάσεων και των κτιρίων που
στεγάζονται οι Υπηρεσίες, των οποίων πρόκειται να αναλάβουν τον καθαρισµό.
Η ενδιαφερόµενη εταιρεία πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να εξειδικεύει σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς της τα παρακάτω στοιχεία
-τον αριθµό των εργαζοµένων-τις µέρες και ώρες εργασίας –την συλλογική σύµβαση
εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι –το ύψος του προυπολογιζόµενου
ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων-το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορώνµε βάση τα προυπολογισθέντα ποσά
Στην προσφορά της πρέπει να υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής υπηρεσιών της του εργολαβικού της κέρδους και των νόµιµων υπέρ
∆ηµοσιου και τρίτων κρατήσεων.Επιπλέον οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά
αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι.
Τα παρακάτω δικαιολογητικά προσκοµίζονται µόνο από τον προµηθευτή που
θα του κοινοποιηθεί εγγράφως η σχετική ειδοποίηση ότι πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού υπέρ του.
1. Έλληνες πολίτες:
-Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
-Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.
-Πιστοποιητικό από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από
την οποία και εκδίδονται.
-Πιστοποιητικό εγγραφής του οικείου Επιµελητηρίου ισχύος τόσο κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού όσο και κατά την ηµέρα επίδοσης της έγγραφης
ειδοποίησης µετά την αξιολόγηση των προσφορών. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
2. Αλλοδαποί:
-Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
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δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου,
το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
-Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο
να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες
επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και
εξακολουθούν να είναι µέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης µετά την
αξιολόγηση των προσφορών.
3. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
-Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και
τους αλλοδαπούς αντίστοιχα.
-Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης µετά την
αξιολόγηση των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή ή
ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα).
-Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο
για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), 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 συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήµατα
του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεωκοπίας.
-Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά
εκκαθάρισης εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε. και όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που
τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
-Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.
4. Συνεταιρισµοί:
-Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης µετά την αξιολόγηση των προσφορών 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
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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-Επί ηµεδαπών συνεταιρισµών, πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής
ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση ή εκκαθάριση και πιστοποιητικό από αρµόδια κατά
περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από
την οποία και εκδίδονται.
-Επί αλλοδαπών συνεταιρισµών, πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους.
-Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
5. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
-Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 4°
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι:
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός των ατόµων που απαιτούνται κατά την κρίση τους για την επιτυχή ανάληψη του
έργου της καθαριότητας των υπηρεσιών των Π. Ε. Εύβοιας , τα οποία πρέπει να
απασχολεί νόµιµα, οι ηµέρες και ώρες εργασίας .
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σχετικά µε την υποχρέωση για
την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των
νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες
των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόµιµου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεσµέυεται για τον
καθαρισµό των υαλοπινάκων στους χώρους που δεν υπάρχουν µπαλκόνια, µε τη
χρήση κατάλληλου µηχανήµατος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν τα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα
πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, ΕΟΦ κλπ.
ε) Κατάσταση προσωπικού θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας, συστατικές
επιστολές από πελάτες.
στ) Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισµού
δηµοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των
τριών τελευταίων ετών.
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου
ανάδοχου.
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ΑΡΘΡΟ 5°

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Προσφερόµενη τιµή
Η τελική επιλογή του µειοδότη θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Η προσφορά θα δοθεί στο ποσό του προϋπολογισµού για κάθε παράρτηµα χωριστά
(Α', Β').Για να µπορέσει ο κάθε ενδιαφερόµενος να προσφέρει σωστή τιµή προσφοράς
θα πρέπει να περιέλθει στους χώρους που πρόκειται να καθαριστούν, ώστε να λάβει
ακριβή εικόνα της απαιτούµενης εργασίας. Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επισηµαίνεται ότι:
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της ∆/ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους
προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά
τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 6°
1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει δηµοσίως
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται
στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Οι δικαιούµενοι συµµετέχοντες παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών και λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.
Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά (ανά
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φύλλο).
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται
και τίθεται σφραγίδα από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι
µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και
παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου να
αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως.
•
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Ο χρόνος πρόσβασης των
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Π.∆. 118/07, στις προσφορές ορίζεται
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των
προσφορών.
Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, αποσφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.

2. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συµµετέχων που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Όταν
ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
αρ. 6 του Π.∆. 118/2007, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή, και ούτω καθ'
εξής. Αν κανένας από του προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του αρθ. 6 του Π.∆. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων
δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του αρθ. 6, καταπίπτει
υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη η
προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 7°
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου σε αυτόν και της
διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα
οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του .Π.∆. 118/2007.
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:
Μέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 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 το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα
που διενεργεί το διαγωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη
συµµετοχή οποιουδήποτε αναδόχου στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά
τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού 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 του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο
συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής αναδόχου σε διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της
υποβολής της.
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος 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. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική
απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.

10

ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΗ-ΤΚΤ

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης,
όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8
και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων
ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στο µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το
αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την
σχετική απόφαση του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της
ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.
Ο ανάδοχος µπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆ 118/2007, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την
αναθέτουσα αρχή.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2,
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί
τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας, το
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται
στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").
ΑΡΘΡΟ 8°
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για
ποσό ίσο προς το 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης σαν εγγύηση
συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για κάποιο από τα
παραρτήµατα, προσκοµίζεται εγγυητική ίση µε το 5% επί της προϋπολογιζόµενης
δαπάνης του εκάστοτε παραρτήµατος µε Φ.Π. Α.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
2.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα προσκοµισθεί υποχρεωτικά από τον
ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης και της
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα
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ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα
στο αρθ. 25 του Π.∆. 118/07.

ΑΡΘΡΟ 9°
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
ακολουθούµενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 118/07, υπό την
προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων
από το Νόµο δικαιολογητικών.
Για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Πρακτικό παραλαβής της εργασίας καθαριότητας.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή (ασφαλιστική ενηµερότητα) καθώς και
βεβαίωση ότι αγοράσθηκαν τα ένσηµα του προηγούµενου µηνός του προσωπικού
που απασχολεί ο εργολάβος.
δ) ∆ελτίο φορολογικής ενηµερότητας.
ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε τέλος του µηνός να προσκοµίζει µαζί µε το
τιµολόγιο:
Κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό των Υπηρεσιών, µε τις
ηµέρες, ώρες εργασίας και τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, η οποία θα
πρέπει να είναι θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο προσωπικό
Αναλυτική περιοδική δήλωση που θα υποβάλλει στο ΙΚΑ ή βεβαίωση καταβολής
εισφορών του ΙΚΑ του συγκεκριµένου προσωπικού.
Τις κάρτες ή βεβαιώσεις προσέλευσης και αναχώρησης των εργαζοµένων. Σε
περίπτωση απουσίας ενός ή περισσοτέρων εργαζοµένων ο ανάδοχος θα φροντίζει να
είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις καθαριότητας των χώρων που έχει αναλάβει.
στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται, ανεξάρτητα από την είσπραξη των δεδουλευµένων
ηµεροµισθίων του προσωπικού, να πληρώνει τους εργαζόµενους ανά µήνα µε δικά του
χρήµατα µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µηνός.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται παραπέρα µε τις ακόλουθες κρατήσεις υπέρ τρίτων:
α) Την κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π. Υ.
β) Χαρτόσηµο 2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ.
γ) 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου.

δ) Παρακράτηση Φόρου. Κατά την πληρωµή της δαπάνης θα παρακρατείται
φόρος 8% (οκτώ) επί του καθαρού ποσού της αξίας τους ως προκαταβολή Φόρου
Εισοδήµατος.
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ΑΡΘΡΟ 10°
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η καθαριότητα θα γίνεται σε µη εργάσιµες ώρες, ώστε να µην παρεµποδίζεται από τον
καθαρισµό η εργασία των υπαλλήλων, κατόπιν συνεννοήσεως µε την Επιτροπή
παραλαβής.
Το σκούπισµα των χώρων θα γίνεται µε χρήση ηλεκτρικής σκούπας.
Τα υλικά καθαριότητας και απολυµάνσεων καθώς και τα µεταφορικά µέσα που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των απορριµµάτων ή σκουπιδιών θα βαρύνουν τον
ανάδοχο. Η απολύµανση των ευαίσθητων χώρων (τουαλέτες, νιπτήρες κλπ.) θα γίνεται
µε κατάλληλα και εγκεκριµένα υλικά (Γενικό Χηµείο του Κράτους κ. λ. π.) τα οποία
δεν θα προκαλούν ερεθισµούς ούτε θα είναι τοξικά. Η καταλληλότητα των υλικών
απολύµανσης θα ελέγχεται κατά καιρούς από τους επόπτες υγείας της ∆/νσης Υγείας.
Ο ανάδοχος καθαριότητας έχει την ευθύνη της ασφάλειας των χώρων που θα καθαρίζει
για όσο χρόνο θα γίνεται ο καθαρισµός. Θα µεριµνά για τον κατάλληλο φωτισµό και
την µη άσκοπη κατανάλωση του νερού που χρησιµοποιεί. Τόσο ο ανάδοχος όσο και το
προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιεί δεν θα πρέπει ν' ανοίγουν ντουλάπες ή
συρτάρια, ούτε να µετακινούν έγγραφα ή φακέλους που θα βρίσκονται πάνω στα
γραφεία των υπαλλήλων, πολύ δε περισσότερο δεν θα αφαιρούν τα αναφερόµενα
παραπάνω αντικείµενα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα
κάθε ζηµιά ή βλάβη, που εξαιτίας του ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί
κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των κτιρίων. Επίσης είναι αυτονόητη η ευπρεπής
συµπεριφορά του αναδόχου και του προσωπικού του προς κάθε υπάλληλο που θα έχει
ή όχι την ευθύνη της παρακολούθησης του έργου του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί άµεσα την Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής των εργασιών για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, µε σχετική
επιστολή της.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, την
καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι
κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νοµίµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες για
κάθε είδους ατύχηµα.
Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές
εισφορές του ΙΚΑ , των Επικουρικών Ταµείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει
σχέση µε το έργο, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το προσωπικό που θα εργάζεται στον ανάδοχο να είναι αποδεκτό από την Π .Ε.
Εύβοιας και στο µέτρο του δυνατού να προτιµηθεί το προσωπικό που έχει
προηγούµενη υπηρεσία και εµπειρία.
Η Π. Ε. Εύβοιας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζηµίωση από
τυχόν ατύχηµα ή κάθε άλλη αιτία , τόσο κατά τη µεταφορά του προσωπικού του αναδόχου,
όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισµού των υπηρεσιών της
ΠΕ. Εύβοιας.
Η Π. Ε. Εύβοιας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του αναδόχου.
Η Επιτροπή παραλαβής των εργασιών θα παρακολουθεί καθηµερινά εάν οι παραπάνω
χώροι διατηρούνται πάντα καθαροί.
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Η Π. Ε. Εύβοιας θα έχει το δικαίωµα να προσθέσει και επιπλέον ηµέρα
καθαρισµού µε την ανάλογη προσαύξηση της συµβατικής αµοιβής, που δεν µπορεί
σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 30% του ύψους της. Επίσης η Π. Ε.
Εύβοιας θα έχει το δικαίωµα στη περίπτωση που κάποια Υπηρεσία µεταστεγασθεί
σε µικρότερο χώρο να γίνει η ανάλογη µείωση του συµβατικού τιµήµατος.

ΑΡΘΡΟ 11°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στον τελευταίο µειοδότη, αυτός υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) µέρες να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που µέσα στην παραπάνω
προθεσµία δεν προσέλθει για να υπογράψει την σύµβαση ή δεν θα προσκοµίσει
την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνοµα
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτήν.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση
επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή µερική της κατατεθείσης εγγυήσεως συµµετοχής στον
διαγωνισµό.
β) Κατακύρωση της εργολαβίας σε βάρος του είτε στους επόµενους µειοδότες
που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ,είτε µε διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισµού είτε µε απ' ευθείας ανάθεση.
γ) Καταλογισµός κάθε άµεσης ή έµµεσης προκαλούµενης ζηµίας του δηµοσίου
ή της διαφοράς που θα προκύψει.
δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του εργολάβου από τις προµήθειες του
δηµοσίου τοµέα.
Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του προµηθευτή είναι άσχετες µε την κατ' αυτού
ποινική δίωξη εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκηµα ή
οποιαδήποτε άλλη αξίωση της Υπηρεσίας που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα
πρόστιµα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζηµία της Υπηρεσίας από τον ανάδοχο, η κάθε αξίωση της κατ' αυτού θα κρατείται από ό,τι έχει να λαµβάνει ή
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται σαν δηµόσιο έσοδο κατά
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τις διατάξεις περί εισπράξεων δηµοσίων εσόδων. Το δικαίωµα της επιβολής έχει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου.
Γενικά σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρµόζονται οι σχετικές περί προµηθειών διατάξεις. 2. Σχετικά µε τις ποινικές
ρήτρες, κατά την εκτέλεση του έργου, ισχύουν τα παρακάτω:
α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει, µετά από
εισήγηση των προϊσταµένων των διαφόρων ∆ιευθύνσεων ή της επιτροπής
παραλαβής εργασιών, ότι η καθαριότητα σε κάποιο τµήµα του κτιρίου δεν είναι
ικανοποιητική και για κάποια συγκεκριµένη εργασία (καθαριότητα δαπέδου ή
τζαµιών ή \ΥΧ κλπ.), θα αφαιρείται το 10% του συνολικού µηνιαίου τιµήµατος.
β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει, µετά από εισήγηση των προϊσταµένων των διαφόρων ∆ιευθύνσεων ή της επιτροπής
παραλαβής εργασιών, ότι κάποια συγκεκριµένη εργασία δεν εκτελείται σωστά σε
όλο το τµήµα του κτιρίου που αφορά την σύµβαση, τότε πέραν του παραπάνω
τιµήµατος που θα αφαιρείται για την συγκεκριµένη εργασία, θα επιβάλλεται
συµπληρωµατικά και πρόστιµο µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, κυµαινόµενο µεταξύ 100,00 και 500,00 ΕΥΡΩ, ανάλογα µε το
µέγεθος υποβάθµισης της καθαριότητας.
γ) Εάν παρατηρηθεί αµέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες
καθαριότητας, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της αρµόδιας επιτροπής, τότε η Π.
Ε. Εύβοιας µπορεί να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο, εις βάρος
του αναδόχου, αφαιρώντας τη δαπάνη αυτή είτε από την πιστοποίηση
πληρωµής ή από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Εάν παρατηρηθεί απόκλιση από ηµεροµηνίες εργασιών, που καθορίζονται µε
την παρούσα να πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένα τακτά διαστήµατα, θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα καθυστέρησης εκτέλεσης εργασίας 30,00 ΕΥΡΩ για
κάθε ηµέρα απόκλισης.
ε) Εάν παρατηρηθούν τρεις φορές ανάλογες περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων (α), (β) και (γ) η Π. Ε. Εύβοιας δύνανται να κηρύξουν έκπτωτο τον
ανάδοχο, µε τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 34 του
Π.∆.118/07(Κ.Π.∆.).
ΑΡΘΡΟ 12°
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση αρχίζει από την ηµέρα της υπογραφής της µέχρι την ηµεροµηνία που σ'
αυτή ορίζεται.
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα έτος. Η Π. Ε. Εύβοιας έχει
το δικαίωµα να παρατείνει τη σύµβαση για δύο µήνες µετά τη λήξη της και σε
περίπτωση µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών νέου διαγωνισµού µέχρι το πέρας των
διαδικασιών αυτού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλοµένων µερών.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης προσληφθεί ο κατάλληλος
αριθµός προσωπικού, η σύµβαση λήγει ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία πρόσληψης.
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ΑΡΘΡΟ 13υ
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Το κείµενο της σύµβασης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο. Για κάθε διαφορά που
αφορά τη διακήρυξη και την σύµβαση ο ανάδοχος υπάγεται στην αρµοδιότητα των
∆ικαστηρίων Χαλκίδας. Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.∆. 118/07.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αποσταλεί, για δηµοσίευση στις εφηµερίδες:
◘ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
◘«ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟ ΒΗΜΑ» και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες www.pste.gov.gr και
www.naevias.gr
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο
βάσει του ν. 3548/2007.

ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας
Επιµελητήριο Εύβοιας Fax 80918
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠ0ΥΡΑΝΤΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
Υπηρεσίες Χαλκίδας ,Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.000,00€
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡIΣΜΟΥ
1) Ο καθαρισµός του κτιρίου του Μεγάρου της ΠΕ Εύβοιας θα περιλαµβάνει :
το ισόγειο, τον πρώτο, τον δεύτερο και τρίτο όροφο, µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους, του κεντρικού
και των βοηθητικών κλιµακοστασίων, των W.C. και των υαλοπινάκων όλων των ορόφων, καθώς και των
κοινόχρηστων χώρων του υπογείου (διάδροµοι) και των φωταγωγών, επιπλέον τα ασανσέρ και τους
εξωτερικούς χώρους του κτιρίου

Αναλυτικά ο καθαρισµός θα γίνεται ως εξής:
Καθηµερινά θα καθαρίζονται οι χώροι που αποτελούν το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη και όλα
τα w.c. στον τρίτο όροφο του Μεγάρου, το ισόγειο του Μεγάρου όπου στεγάζονται τα γραφεία
έκδοσης αδειών (αρ. γραφ. 14-15) και διπλωµάτων (αρ. γραφ. 12) της ∆/νσης Μεταφορών, καθώς
και τα w.c και οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι κ.λ.π)
1) Όλες οι υπόλοιπες Υπηρεσίες θα καθαρίζονται δύο φορές την εβδοµάδα, θα σκουπίζονται όλοι οι
χώροι, θα καθαρίζονται τα δοχεία απορριµµάτων, θα αντικαθίστανται οι πλαστικές σακούλες και θα
γίνεται ξεσκόνισµα των γραφείων.
2) Καθαρισµός και απολύµανση των W.C., δύο φορές εβδοµαδιαίως, δηλαδή καθαρισµός λεκανών,
νιπτήρων, καθρεπτών, άδειασµα δοχείων απορριµµάτων, αντικατάσταση της νάιλον σακούλας,
καθαρισµός των πλακιδίων τοίχου.
3) Καθάρισµα κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε υλικό τύπου ΑΖΑΧ, µία φορά στην αρχή κάθε µήνα
και στο πρώτο δεκαήµερο, χωρίς δικαίωµα εναλλακτικής λύσης και µετατόπισης της καθορισµένης
ηµεροµηνίας.

4) ∆άπεδα µε µoκέτες
Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καθαρίζει τα δάπεδα µε µoκέτες µε τηv εξής διαδικασία :
Στεγvό καθάρισµα, µε ηλεκτρική σκoύπα, δύο φορές την εβδοµάδα.
5) ∆άπεδα µαρµάρινα κ.λ.π.
Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καθαρίζει όλα τα δάπεδα (µε µάρµαρο, πλαστικά κ.λπ.) µε τηv εξής
διαδικασία :
α) Στεγvό καθάρισµα.
β) Υγρό καθάρισµα µε υλικά καθαριότητας εµπορίου, πoυ έχoυv απoλυµαvτικές ιδιότητες, αλλά πoυ δε
θα επηρεάζoυv τα πλακάκια και τoυς αρµoύς αυτώv, δύο φορές την εβδοµάδα.
6) Κλιµακοστάσια
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Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καθαρίζει τα κλιµακοστάσια µε τηv εξής διαδικασία
α) Στεγvό καθάρισµα.
β) Υγρό καθάρισµα τωv κλιµακοστασίων µε υγρό καθαρισµoύ µε απoλυµαvτικές ιδιότητες. Η συχvότητα
καθαρισµoύ θα γίvεται δύο φορές την εβδοµάδα για το κεντρικό και για τα βοηθητικά κλιµακοστάσια.
7) Κοινόχρηστοι χώροι του υπογείου (διάδροµοι), φωταγωγών και µπαλκονιών του κτιρίου
α) Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων του υπογείου (διάδροµοι), των φωταγωγών (δάπεδο και
εξωτερικά µέρη παραθύρων) µία φορά το µήνα. Στις υπηρεσίες που θα υπάρχουν µπαλκόνια και
εξωτερικοί χώροι, ο καθαρισµός θα γίνεται µια φορά το δεκαπενθήµερο.
β) Άδειασµα στα καλάθια απορριµµάτων των υπογείων, µία φορά το δεκαπενθήµερο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
Υπηρεσίες της Νότιας Εύβοιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.800,00€
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί µειοδότης θα αναλάβει τον καθαρισµό των χώρων που στεγάζoνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες µία φορά την εβδοµάδα, ήτοι:
α) Σκούπισµα, σφουγγάρισµα των δαπέδων των χώρων των γραφείων, συγκέντρωση και αποµάκρυνση των απορριµµάτων από τους χώρους τους, καθώς και καθάρισµα των επίπλων (γραφεία, ντουλάπες, κλπ.).
β) Καθαρισµός αποχωρητηρίων, των λεκανών, νιπτήρων αυτών, καθώς και απολύµανση αυτών.
γ) Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των κοινοχρήστων χώρων (διάδροµοι, κ.λ.π.).
δ) Καθαρισµός όλων των θυρών, των παραθύρων και των υαλοπινάκων των παραπάνω χώρων. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στον καθαρισµό και απολύµανση των χώρων
των αποχωρητηρίων.
Στην είσοδο των κτιρίων των Υπηρεσιών θα τηρείται ηµερήσιο ειδικό έντυπο µε το χρόνο
προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να το παραδίδει
κάθε µήνα στην εκάστοτε Υπηρεσία..

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΗ-ΤΚΤ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...........................................
Κατάστηµα...........................................................
(∆/νση -οδός -αριθµός -Τ.Κ.-ΡΑΧ) .........................
Ηµεροµηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ .............................................................
Προς: ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ....................... ΕΥΡΩ.....................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυούµαστε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ .......................(και ολογράφως) .........................................................υπέρ
της
εταιρείας
................................................ ∆/νση................................................................................. δια τη
συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της ..........................................................., για
την καθαριότητα ............................................................................................................. σύµφωνα
µετηνυπ' αριθ. .5/11.διακήρυξη 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. Το παραπάνω
ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωση 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 ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ......................................................................................
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρει η διακήρυξη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ.............................................
Ηµεροµηνία έκδοσης.......................
Προς: ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Εγγύηση µαςυπ' αριθµ ...........................................για...........................ΕΥΡΩ
Πληροφορηθήκαµε ότι ο ................................................. οδός ............ αρ........... σαν ανάδοχος
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ,σύµβαση, που θα καλύπτει την καθαριότητα των
................................................., και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συµβατι
κής αξίας των εργασιών δηλαδή για............................................. ευρώ ............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα.................... παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εται
ρείας ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας υπέρ των Εταιρειών 1) ............................ ή
2)...................ατοµικά για κάθε µία απ' αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών και εγγυάται προς εσάς µε
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της ενστάσεως της
διζήσεως, να καταβάλει σε σάς, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες, ανεξάρτητα τυχόν αµφισβητήσεις,
αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησης σας, µε
απλή δήλωση σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οιονδήποτε όρο της σύµβασης,
κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας, και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή τη λήψη έγγραφης δήλωσης σας ότι έπαψε ο λόγος για
τον οποίο εκδόθηκε.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί για την Τράπεζα µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση
το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΠΡΟΣ :
0 - Η Όνοµα:
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
Ηµεροµηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεοµοιοτύπου
(ΡΒΧ):

Επώνυµο:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

Τ.Κ.

∆/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
(Επιαϋ):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ( , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
……………………………..(4)
Ηµεροµηνία:
............ 20 .......
Ο - Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)
Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη
µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπο
γράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ο - Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Π. Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ,
ΤΟΥ ΚΕ∆∆Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆/ΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Στη Χαλκίδα σήµερα .. /.. / 2013 ηµέρα .......... οι παρακάτω υπογράφοντες την
παρούσα αφενός η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας που εδρεύει στη Χαλκίδα, Λεωφ.
Χαινά 93, Τ.Κ. 34100, µε Α.Φ.Μ. 997947718 ∆.Ο. Υ. Λαµίας που εκπροσωπείται
νόµιµα από τον κ. Αθανάσιο Μπουραντά Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας, και αφετέρου
η Εταιρεία ................................................................που θα καλείται στο εξής ανάδοχος,
εδρεύει στην οδό .............................................. , τηλ , φαξ
................., µε Α.Φ.Μ .................. & ∆.Ο.Υ ................................ , που εκπροσωπείται
νόµι µα από τον κ .......................... , αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την αριθµ ...... /.... απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας
µε την οποία κατακυρώθηκε στον..................................................(πλήρη στοιχεία) το
αποτέλεσµα του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για
τον καθαρισµό των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας,
του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης, µε τους όρους και
την τιµή που περιγράφονται παρακάτω:
2. Την αριθµ
/... ανάληψη υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση της εν λόγω δαπάνης µε
την οποία δεσµεύτηκε η αναγκαία πίστωση, σύµφωνα µε το Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ
194/Α/22.11.10) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες συµφώνησαν και αποδέχτηκαν
τα εξής :
Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, αναλαµβάνει τον καθαρισµό των χώρων των Υπηρεσιών
της ΠΕ Εύβοιας του ΚΕ∆∆Υ και των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκ/σης όπως
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω Υπηρεσίες Χαλκίδας ,Κεντρικής και Βόρειας
Εύβοιας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)
Μέγαρο της Περιφ. Ενότητας Εύβοιας επί της οδού Λ.Χαινά 93,
∆/νση Α/θµιας Εκπαίδευσης επί της οδού Ιατρίδου 8,
∆/νση Β/θµιας Εκπαίδευσης και Γραφείο Φυσικής Αγωγής επί της οδού Κριεζή 16,
∆/νση ΚΤΕΟ στη Ν.Αρτάκη,
ΚΕ∆∆Υ,
Κέντρο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ΨΑΧΝΩΝ,
Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης ΛΙΜΝΗΣ,
Kτηνιατρείο ΛΙΜΝΗΣ,
Κέντρο Αγροτ. Ανάπτυξης ΙΣΤΙΑΙΑΣ,
Kτηνιατρείο ΙΣΤΙΑΙΑΣ,
Γραφείο Μεταφορών - Επικ/νιών ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Υπηρεσίες της Νότιας Εύβοιας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
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Κέντρο Αγροτ. Ανάπτυξης ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Γραφείο Μεταφορών - Επικ/νιων ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Κέντρο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Kτηνιατρείο ΚΥΜΗΣ,
Αγροτικό Κτηνιατρείο ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΡΥΣΤΟΥ,
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Η διαδικασία καθαρισµού θα γίνει µε τους παρακάτω αναγραφόµενους όρους:
1) Ο καθαρισµός του κτιρίου του Μεγάρου της ΠΕ Εύβοιας θα περιλαµβάνει :
το ισόγειο, τον πρώτο, τον δεύτερο και τρίτο όροφο, µαζί µε τους κοινόχρηστους χώρους, του
κεντρικού και των βοηθητικών κλιµακοστασίων, των W.C. και των υαλοπινάκων όλων των
ορόφων, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων του υπογείου (διάδροµοι) και των φωταγωγών,
επιπλέον τα ασανσέρ και τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου

Καθηµερινά θα καθαρίζονται οι χώροι που αποτελούν το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη και
όλα τα w.c. στον τρίτο όροφο του Μεγάρου, το ισόγειο του Μεγάρου όπου στεγάζονται τα
γραφεία έκδοσης αδειών (αρ. γραφ. 14-15) και διπλωµάτων (αρ. γραφ. 12) της ∆/νσης
Μεταφορών, καθώς και τα w.c και οι κοινόχρηστοι χώροι (διάδροµοι κ.λ.π)
1) Όλες οι υπόλοιπες Υπηρεσίες θα καθαρίζονται δύο φορές την εβδοµάδα, θα σκουπίζονται όλοι οι
χώροι, θα καθαρίζονται τα δοχεία απορριµµάτων, θα αντικαθίστανται οι πλαστικές σακούλες και θα
γίνεται ξεσκόνισµα των γραφείων.
2) Καθαρισµός και απολύµανση των W.C., δύο φορές εβδοµαδιαίως, δηλαδή καθαρισµός
λεκανών, νιπτήρων, καθρεπτών, άδειασµα δοχείων απορριµµάτων, αντικατάσταση της νάιλον
σακούλας, καθαρισµός των πλακιδίων τοίχου.
3) Καθάρισµα κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε υλικό τύπου ΑΖΑΧ, µία φορά στην αρχή κάθε
µήνα και στο πρώτο δεκαήµερο, χωρίς δικαίωµα εναλλακτικής λύσης και µετατόπισης της
καθορισµένης ηµεροµηνίας.

4) ∆άπεδα µε µoκέτες
Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καθαρίζει τα δάπεδα µε µoκέτες µε τηv εξής διαδικασία :
Στεγvό καθάρισµα, µε ηλεκτρική σκoύπα, δύο φορές την εβδοµάδα.
5) ∆άπεδα µαρµάρινα κ.λ.π.
Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καθαρίζει όλα τα δάπεδα (µε µάρµαρο, πλαστικά κ.λπ.) µε τηv εξής
διαδικασία :
α) Στεγvό καθάρισµα.
β) Υγρό καθάρισµα µε υλικά καθαριότητας εµπορίου, πoυ έχoυv απoλυµαvτικές ιδιότητες, αλλά
πoυ δε θα επηρεάζoυv τα πλακάκια και τoυς αρµoύς αυτώv, δύο φορές την εβδοµάδα.
6) Κλιµακοστάσια
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Ο αvάδoχoς υπoχρεoύται vα καθαρίζει τα κλιµακοστάσια µε τηv εξήςΑΔΑ:
διαδικασία
:
α) Στεγvό καθάρισµα.
β) Υγρό καθάρισµα τωv κλιµακοστασίων µε υγρό καθαρισµoύ µε απoλυµαvτικές ιδιότητες. Η
συχvότητα καθαρισµoύ θα γίvεται δύο φορές την εβδοµάδα για το κεντρικό και για τα βοηθητικά
κλιµακοστάσια.
7) Κοινόχρηστοι χώροι του υπογείου (διάδροµοι), φωταγωγών και µπαλκονιών του κτιρίου
α) Καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων του υπογείου (διάδροµοι), των φωταγωγών (δάπεδο και
εξωτερικά µέρη παραθύρων) µία φορά το µήνα. Στις υπηρεσίες που θα υπάρχουν µπαλκόνια και
εξωτερικοί χώροι, ο καθαρισµός θα γίνεται µια φορά το δεκαπενθήµερο.
β) Άδειασµα στα καλάθια απορριµµάτων των υπογείων, µία φορά το δεκαπενθήµερο.

Στις Υπηρεσίες της Νότιας Εύβοιας η καθαριότητα θα γίνεται µε τους
αναγραφόµενους παρακάτω όρους
Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί µειοδότης θα αναλάβει τον καθαρισµό των χώρων που
στεγά-ζoνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες µία φορά την εβδοµάδα, ήτοι:
α) Σκούπισµα, σφουγγάρισµα των δαπέδων των χώρων των γραφείων, συγκέντρωση και
αποµάκρυνση των απορριµµάτων από τους χώρους τους, καθώς και καθάρισµα των
επίπλων (γραφεία, ντουλάπες, κλπ.).
β) Καθαρισµός αποχωρητηρίων, των λεκανών, νιπτήρων αυτών, καθώς και απολύµανση
αυτών.
γ) Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των κοινοχρήστων χώρων (διάδροµοι, κ.λ.π.). δ)
Καθαρισµός όλων των θυρών, των παραθύρων και των υαλοπινάκων των παραπάνω χώρων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στον καθαρισµό και απολύµανση των
χώρων των αποχωρητηρίων.
Στην είσοδο των κτιρίων των Υπηρεσιών θα τηρείται ηµερήσιο ειδικό έντυπο µε το
χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, το οποίο ο ανάδοχος οφείλει να
το παραδίδει κάθε µήνα στην εκάστοτε Υπηρεσία.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η καθαριότητα θα γίνεται σε µη εργάσιµες ώρες, ώστε να µην παρεµποδίζεται από
τον καθαρισµό η εργασία των υπαλλήλων, κατόπιν συνεννοήσεως µε την Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής.
Το σκούπισµα των χώρων θα γίνεται µε χρήση ηλεκτρικής σκούπας.
Τα υλικά καθαριότητας και απολυµάνσεων καθώς και τα µεταφορικά µέσα που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των απορριµµάτων ή σκουπιδιών θα βαρύνουν
τον ανάδοχο. Η απολύµανση των ευαίσθητων χώρων (τουαλέτες, νιπτήρες κλπ.) θα
γίνεται µε κατάλληλα και εγκεκριµένα υλικά (Γενικό Χηµείο του Κράτους κ. λ. π.)
τα οποία δεν θα προκαλούν ερεθισµούς ούτε θα είναι τοξικά. Η καταλληλότητα
των υλικών απολύµανσης θα ελέγχεται κατά καιρούς από τους επόπτες υγείας της
∆/νσης Υγείας.
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Ο ανάδοχος καθαριότητας έχει την ευθύνη της ασφάλειας των χώρων που θα
καθαρίζει για όσο χρόνο θα γίνεται ο καθαρισµός. Θα µεριµνά για τον κατάλληλο
φωτισµό και την µη άσκοπη κατανάλωση του νερού που χρησιµοποιεί. Τόσο ο
ανάδοχος όσο και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιεί δεν θα πρέπει ν'
ανοίγουν ντουλάπες ή συρτάρια, ούτε να µετακινούν έγγραφα ή φακέλους που θα
βρίσκονται πάνω στα γραφεία των υπαλλήλων, πολύ δε περισσότερο δεν θα
αφαιρούν τα αναφερόµενα παραπάνω αντικείµενα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα κάθε ζηµιά ή βλάβη, που εξαιτίας του ή λόγω
των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισµού των
κτιρίων. Επίσης είναι αυτονόητη η ευπρεπής συµπεριφορά του αναδόχου και του
προσωπικού του προς κάθε υπάλληλο που θα έχει ή όχι την ευθύνη της
παρακολούθησης του έργου του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί άµεσα την Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής των εργασιών για κάθε αλλαγή προσωπικού που θα γίνεται, µε σχετική
επιστολή της.
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, την
καταβολή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του
νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζοµένων κλπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες
για κάθε είδους ατύχηµα.
Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ , των Επικουρικών Ταµείων και κάθε άλλη εισφορά που
έχει σχέση µε το έργο, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το προσωπικό που θα εργάζεται στον ανάδοχο να είναι αποδεκτό από την Π .Ε.
Εύβοιας και στο µέτρο του δυνατού να προτιµηθεί το προσωπικό που έχει
προηγούµενη υπηρεσία και εµπειρία.

Η Π. Ε. Εύβοιας απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζηµίωση
από τυχόν ατύχηµα ή κάθε άλλη αιτία , τόσο κατά τη µεταφορά του προσωπικού
του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών
καθαρισµού των υπηρεσιών της ΠΕ. Εύβοιας. Η Π. Ε. Εύβοιας δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή
στο προσωπικό του αναδόχου.
Η Επιτροπή παραλαβής των εργασιών θα παρακολουθεί καθηµερινά εάν οι
παραπάνω χώροι διατηρούνται πάντα καθαροί.
Η Π. Ε. Εύβοιας θα έχει το δικαίωµα να προσθέσει και επιπλέον ηµέρα
καθαρισµού µε την ανάλογη προσαύξηση της συµβατικής αµοιβής, που δεν
µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 30% του ύψους της. Επίσης η Π.
Ε. Εύβοιας θα έχει το δικαίωµα στη περίπτωση που κάποια Υπηρεσία
µεταστεγασθεί σε µικρότερο χώρο να γίνει η ανάλογη µείωση του συµβατικού
τιµήµατος.
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθ.
................ /...-...-201 εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ........................., .................. ποσού .........
ΕΥΡΩ, ( ...............) διάρκειας ισχύος µέχρι της επιστροφής της, η οποία θα
επιστραφεί µετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση της παρούσης.
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των .................................................................... ευρώ
( ........................... €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π. Α. 23% για ένα έτος.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ακολουθούµενης
της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.∆. 118/07, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης
προσκόµισης από τον ανάδοχο των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.
Για την έκδοση του εντάλµατος πληρωµής απαιτούνται τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Πρακτικό παραλαβής της εργασίας καθαριότητας.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. για µη οφειλή (ασφαλιστική ενηµερότητα) καθώς και
βεβαίωση ότι αγοράσθηκαν τα ένσηµα του προηγούµενου µηνός του προσωπικού
που απασχολεί ο εργολάβος.
δ) ∆ελτίο φορολογικής ενηµερότητας.
ε) Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε τέλος του µηνός να προσκοµίζει µαζί µε το τιµολόγιο:
Κατάσταση προσωπικού που θα αναλάβει τον καθαρισµό των Υπηρεσιών, µε τις
ηµέρες, ώρες εργασίας και τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, η οποία θα
πρέπει να είναι θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Κατάσταση µισθοδοσίας για το συγκεκριµένο προσωπικό
Αναλυτική περιοδική δήλωση που θα υποβάλλει στο ΙΚΑ ή βεβαίωση καταβολής
εισφορών του ΙΚΑ του συγκεκριµένου προσωπικού.
Τις κάρτες ή βεβαιώσεις προσέλευσης και αναχώρησης των εργαζοµένων. Σε
περίπτωση απουσίας ενός ή περισσοτέρων εργαζοµένων ο ανάδοχος θα φροντίζει να
είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις καθαριότητας των χώρων που έχει αναλάβει.
στ) Ο ανάδοχος υποχρεούται, ανεξάρτητα από την είσπραξη των δεδουλευµένων
ηµεροµισθίων του προσωπικού, να πληρώνει τους εργαζόµενους ανά µήνα µε δικά
του χρήµατα µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου µηνός.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται παραπέρα µε τις ακόλουθες κρατήσεις υπέρ τρίτων:
α) Την κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π. Υ.
β) Χαρτόσηµο 2% επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ.
γ) 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου.
δ) Παρακράτηση Φόρου. Κατά την πληρωµή της δαπάνης θα παρακρατείται
φόρος 8% (οκτώ) επί του καθαρού ποσού της αξίας τους ως προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος.
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ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σχετικά µε τις ποινικές ρήτρες, κατά την εκτέλεση του έργου, ισχύουν τα
παρακάτω: α) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει,
µετά από εισήγηση των προϊσταµένων των διαφόρων ∆ιευθύνσεων ή της επιτροπής
παραλαβής εργασιών, ότι η καθαριότητα σε κάποιο τµήµα του κτιρίου δεν είναι
ικανοποιητική και για κάποια συγκεκριµένη εργασία (καθαριότητα δαπέδου ή
τζαµιών ή \ΥΧ κλπ.), θα αφαιρείται το 10% του συνολικού µηνιαίου τιµήµατος.
β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει, µετά από εισήγηση των προϊσταµένων των διαφόρων ∆ιευθύνσεων ή της επιτροπής παραλαβής
εργασιών, ότι κάποια συγκεκριµένη εργασία δεν εκτελείται σωστά σε όλο το τµήµα
του κτιρίου που αφορά την σύµβαση, τότε πέραν του παραπάνω τιµήµατος που θα
αφαιρείται για την συγκεκριµένη εργασία, θα επιβάλλεται συµπληρωµατικά και
πρόστιµο µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
κυµαινόµενο µεταξύ 100,00 και 500,00 ΕΥΡΩ, ανάλογα µε το µέγεθος
υποβάθµισης της καθαριότητας.
γ) Εάν παρατηρηθεί αµέλεια του αναδόχου να εκτελεί συγκεκριµένες εργασίες
καθαριότητας, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της αρµόδιας επιτροπής, τότε η Π. Ε.
Εύβοιας µπορεί να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε άλλο συνεργείο, εις βάρος του
αναδόχου, αφαιρώντας τη δαπάνη αυτή είτε από την πιστοποίηση πληρωµής ή
από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Εάν παρατηρηθεί απόκλιση από ηµεροµηνίες εργασιών, που καθορίζονται µε
την παρούσα να πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένα τακτά διαστήµατα, θα
επιβάλλεται ποινική ρήτρα καθυστέρησης εκτέλεσης εργασίας 30,00 ΕΥΡΩ για
κάθε ηµέρα απόκλισης.
ε) Εάν παρατηρηθούν τρεις φορές ανάλογες περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων (α), (β) και (γ) η Π. Ε. Εύβοιας δύνανται να κηρύξουν έκπτωτο τον
ανάδοχο, µε τις συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 34 του
Π.∆.118/07(Κ.Π.∆.).

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι για ένα έτος και αρχίζει από την ηµέρα της υπογραφής
της µέχρι.........................
Η Π. Ε. Εύβοιας έχει το δικαίωµα να παρατείνει τη σύµβαση για δύο µήνες µετά τη λήξη της
και σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών νέου διαγωνισµού µέχρι το πέρας των
διαδικασιών αυτού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη και των δύο συµβαλλοµένων µερών.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης προσληφθεί ο κατάλληλος αριθµός
προσωπικού, η σύµβαση λήγει ένα µήνα µετά την ηµεροµηνία πρόσληψης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η παρακολούθηση της προόδου εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών, καθώς και ο ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος είναι έργο των επιτροπών παραλαβής της κάθε Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της παρούσης
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σύµβασης θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόµου και θα επιβάλλονται, µε απόφαση
του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης είναι ουσιώδεις. Κατάργηση ή τροποποίηση αυτών µόνο
εγγράφως µπορεί να γίνει και µόνο µετά από κοινή αποδοχή των συµβαλλοµένων, σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.∆. 118/07.
Για ό,τι δεν περιλαµβάνεται στη παρούσα ισχύουν τα αναγραφόµενα στην υπ' αριθµ. διακήρυξη, καθώς και στην από ........................ έγγραφη προσφορά του αναδόχου.
Κάθε διαφορά ή διαφωνία µεταξύ του αναδόχου και της Π. Ε. Εύβοιας που θα αφορά στην
εφαρµογή, την εκτέλεση, την ερµηνεία των όρων της σύµβασης ή γενικά τις σχέσεις που
δηµιουργούνται απ' αυτή λύεται από τα ∆ικαστήρια. Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.∆. 118/07.
Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε σε τρία αντίτυπα, υπογράφτηκε από τους δύο συµβαλλόµενους και έλαβε ο καθένας από ένα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

28

