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                         ΔΗΜΟΣΙΟΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
                                         
                                   ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ : ΕΟΦ

              
                                       Αριθ.Διακ. :  14 /2013

ΕΙΔΟΣ :  Aνάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που 
στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΦ, για ένα (1) έτος 
(cpv 90919200-4)                                                                               

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης  στον 
Ημερήσιο Tύπο

Ημερομηνία δημοσίευσης στο 
ΦΕΚ

   Σ.Π.
13-12-2013 13-12-2013

                                                ΑΠΟΦΑΣΗ

1 Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις :
1. Του Ν.1316/83 “ Ίδρυση , Οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ ”, όπως τροποποιήθηκε 

και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
 1.1 Του Ν.2286/95( ΦΕΚ 19/Α/95) “ Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
       θεμάτων ”.
 1.3. Του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν.2362/95, όπως τροποποιήθηκε με την 
        αριθ.35130/739/9-8-2010  (ΦΕΚ 1291/B/10) απόφαση του Υπουργού   Οικονομικών
 1.4.  Του Π.Δ 118/07 ( ΦΕΚ 150/Α/07) “ Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.”.  
 1.5.  Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
         Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
1.6.  Του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/10) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
      της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικώ Προμηθειών και Υπηρεσιών 
      σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ , 92/13/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 
      2007/66/ΕΚ»
1.7. Του Ν.3863/2010 άρθρο 68: «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα  και συναφείς διατάξεις 
       ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις » όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 
       του Ν. 4144/2013
 2 .Τις αποφάσεις : 
 2.1.Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 3567/09-05-2012 του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής 
       Αλληλεγγύης  και του Υπουργού Οικονομικών, περί Έγκρισης  Προγράμματος 
       Προμηθειών &Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
      ( Φ.Ε.Κ. 1585/10-05-2012 τ. Β΄)
2.2. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5805/08-08-2012 του Υπουργού Υγείας  περί Έγκριση φορέα για τη
      διενέργεια των διαγωνισμών του  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 
      (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012 & 2013. ( Φ.Ε.Κ. 2079/20-09-2011  τ. Β΄)
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2.3. Το με αριθ. πρωτ.6881/3-10-2012 έγγραφο της ΕΠΥ « Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής 
       του  Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012 , πιστώσεις 2012 & 2013 ». 
2.4. Το με αριθ. πρωτ.2059/4-4-2013 έγγραφο της ΕΠΥ, με το οποίο διαβιβάστηκε στον
       ΕΟΦ απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Ε. Π. Υ. με   αριθ. 29/19-03-2013 
      «Τροποποίηση ΠΠΥΥ2012 ΕΟΦ (θέμα 7) 
2.5. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5572/24-10-2013 του Υπουργού Υγείας, Παράταση του  
       Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011&2012
       ( Φ.Ε.Κ. 2809/5-11-2013 τ.Β΄)
2.6. Την αριθ. 88012/15-11-2013 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
       της εν λόγω Υπηρεσίες για τις ανάγκες του Οργανισμού.
2.7. Την αριθ. 89110/20-11-2013 απόφαση του Προέδρου  ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρέωσης. 
2.8. Την αριθ.  93140/05-12-2013 απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ “ Περί διενέργειας του 
      ως  άνω  διαγωνισμού” .                                                                                  
                                                                           
                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση των υπηρεσιών 
καθαριότητας των χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΦ, για ένα (1)έτος  (cpv 
90919200-4), με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής . 
2- Ο Διαγωνισμός θα γίνει  ύστερα από κανονική προθεσμία 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοσίευσης περίληψης της  διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ΠΔ 118/07 « ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ»  
Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας  διενέργειάς  είναι ο  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
(Ε.Ο.Φ.) οδός Μεσογείων 284 155 62 Χολαργός και ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό 
αυτό.

Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού και αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας είναι ο κ. Δημ. Φτούλης που 
παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες .
( τηλέφωνο  επικοινωνίας  213 2040472  Fax: 213 2040474)

2.                     ΤΟΠΟΣ  -     ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    -   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ   ΩΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

22-01-2014 Τετάρτη    11.00 π.μ.

Λ. Μεσογείων  284, 
155 62 Χολαργός Τμ. 
Προμηθειών 
3ος όροφος       
 Τηλ.213 2040472-3 
Fax:213 2040474

 

 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο τις προσφορές 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 
22-01-2014 και ώρα 11 π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Μεσογείων 284 
155 62 Χολαργός 3ος Όροφος Γρ. Προμηθειών και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται 
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές 
που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην 
Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια , όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β και 
σύμφωνα με το ΠΔ 118/07.
3.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
   α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
   β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
   γ) συνεταιρισμοί.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε 
ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να το πράξει.
 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005,ελέγχει, 
επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4του Ν.3414/2005.
 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα 
οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή 
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο
 άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007
4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
θεωρούνται  αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής:
   4.1. “ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ”                                  
            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
   4.2. “ ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ”                               
            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
   4.3. “ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ”          
           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ
   4.4   “ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΟΦ ΚΑΙ
            ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ “
              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
    4.4. “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ’’-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε & ΣΤ
    4.5   “ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ’’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ 
5. Για  παροχή διευκρινήσεων και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο 
της Διακήρυξης διατίθεται και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ 
(www. eof. gr) Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τους 
παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για τυχόν διορθώσεις της διακήρυξης , ενώ τα στοιχεία του 
φορέα διενέργειας είναι διαθέσιμα για υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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6.Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, 
 όλες τις εργάσιμες ημέρες  από το Τμήμα Προμηθειών . Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τους 
όρους & προϋποθέσεις της φύλαξης   του κτιρίου και του ακινήτου του ΕΟΦ από το Τμήμα 
Δ/κης Μέριμνας ( τηλ. 213 2040425)
7. Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΟΦ), είναι η Ετήσια  Επιτροπή διενέργειας δημόσιων τακτικών 
διαγωνισμών η οποία έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
8. Προσφέρων οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο 
διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα 
Αρχή .
9. Εκπρόσωπος ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται 
από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της 
ένωσης.
10. Αντίκλητος το πρόσωπο που ο προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 
Αναθέτουσας Αρχής με τον προσφέροντα.
11.Προμηθευτής ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 
Αρχή ,σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
12 Κατακύρωση η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υπηρεσία 
στον Ανάδοχο.
13.Σύμβαση η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου ,η οποία 
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η Ελληνική. 
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της 
Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην Ελληνική 
γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων 
αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
14.Τα έξοδα δημοσίευσης στην επίσημη εφημερίδα της Ε. Ε βαρύνουν την Ευρωπαϊκή ένωση 
ενώ τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και της τυχόν επανάληψης της βαρύνουν τον 
Ε Ο Φ.      
15. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης 
της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.
                                                                                           
                                                                                                              

                                                                             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

                                                                            
                                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :   Ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται 
οι Υπηρεσίες του ΕΟΦ , για ένα (1) έτος (cpv 90919200-4) με  υπογραφή σχετικής 
σύμβασης  , σύμφωνα με τους όρους και   τις προϋποθέσεις που θέτει η Δ/νση 
Δ/κού  και  αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπό ανάθεση υπηρεσίας 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                           
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ         ΕΘΝΙΚΟΣ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ                               (ΕΟΦ)     
                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Ενενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι   
                                     (98.516,00) €   συμπ/νου ΦΠΑ
                                                                                                       
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
--
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ    ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2014 
                                                           ΚΑΕ 0845
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
Με βάση Ν.187/43 , αρθρ.22 Π.Δ.422/1981   
α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072%
β) Κράτηση 2%,  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007 
γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ  8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

          ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                        ΑΡΘΡΟ 1
                     ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή:
 1.1. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε δύο ( 2 )  
        αντίγραφα (δηλ. πρωτότυπο και ένα αντίγραφο)στην  Ελληνική γλώσσα.
 1.2. Ο χρόνος ισχύος προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
        ημέρες , προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας   
        του διαγωνισμού.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
        αναφερομένου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να 
        παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή
        πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 
        από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 
        της ισχύος της προσφοράς ,δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το 
        αποδεχθεί.
        Οι Υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος 
        της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο 
       διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
        Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  Κατάπτωση της εγγύησης 
        συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
 1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
       1.3.1. Η λέξη “ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”
       1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
                 προμήθεια.
       1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
       1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
       1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
  1.4. Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλοι οι φάκελοι προσφοράς 
     θα φέρουν και τις  ενδείξεις του  κυρίως φακέλου τα σχετικά με την  προσφορά στοιχεία 
      και ειδικότερα , οι φάκελοι δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής . 
                                       ΑΡΘΡΟ 2
                    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      Οι συμμετέχοντες  στον φάκελο δικαιολογητικών τοποθετούν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
      όλα τα ζητούμενα  δικαιολογητικά  και την εγγύηση  συμμετοχής, σύμφωνα με τα  
      οριζόμενα στα άρθρα 5,6 & 8α του ΠΔ 118/07 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:. 
Α. Έλληνες Πολίτες
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, (άρθρο 31 της παρούσης) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.
2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 
περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,
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δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
 άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 
29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EEL 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48).
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991,σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 
3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας ,ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
� Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης,
� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος� Να δηλώνεται 
ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 
τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση 
και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης.
� Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 
της παρούσας διακήρυξης
(Δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
3.2 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
� Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
� Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα
� Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή
αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου 
τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 
με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 
18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινήτου αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, 
το στοιχείο τούτο λαμβάνεται
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
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3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 
προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
3.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού
Β. Αλλοδαποί
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
του προϋπολογισμού με ΦΠΑ, (άρθρο 31 της παρούσης) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.
2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων .(άρθρο 6 παρ. 1 
περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).
3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
3.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:
� Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν 
έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σελ. 48).
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991,για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ.
76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 
3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
� Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης,
� ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:  
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α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
� Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή 
τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση 
και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης.
� Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, που 
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 
της παρούσας διακήρυξης
(Δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
3.2 1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, με θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται:
� Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
� Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα
� Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή
αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου 
τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου 
με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 
18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 
χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται
υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού 
προσφερόμενου είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
3.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες
και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και 
Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης,
Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 
• Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
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• Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ,από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.
• Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε 
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της 
εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ 
καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή . 
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
• Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία 
αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα 
εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που 
ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο 
πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.
Δ. Συνεταιρισμοί
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, 
Β και Γ.
Διευκρινίζεται ότι :
� το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
� οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει 
στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής 
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 
συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ 
αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού των συμμετεχόντων από τον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 
απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

                                            ΑΡΘΡΟ 3
                                ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  3.1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό  
  σφραγισμένο φάκελο,  μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’
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  3.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό , λόγω 
  μεγάλου όγκου, να τοποθετούνται στον κυρίως  φάκελο , τότε αυτά συσκευάζονται 
  ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

                                                ΑΡΘΡΟ 4
                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Τα οικονομικά στοιχεία ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τοποθετούνται σε 
 χωριστό σφραγισμένο  φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με  
 την ένδειξη   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».  και περιλαμβάνει το τίμημα όπως 
αναφέρεται στο αρθ. 5 άρθρο και  συµπληρωµένο    τον  πίνακα  οικονοµικής 
προσφοράς,  ο οποίος θα συνταχθεί µε βάση το παρακάτω υπόδειγµα  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ
………………………
………………………
………………………

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ /
ΜΗΝΑ

ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 ΣΥΝΟΛΟ Α:     
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
   
ΣΥΝΟΛΟ Β:     
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
   
ΣΥΝΟΛΟ Γ:     
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
   
ΣΥΝΟΛΟ ∆:     
Νόµιµος ΦΠΑ      
ΣΥΝΟΛΟ Ε:     
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
…………………………………………………
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                                             ΑΡΘΡΟ 5
                                               ΤΙΜΕΣ 
  5.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ , όπως αναφέρεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,  θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
 5.2. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση  ευρώ σε ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 5.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή ή δεν 
δίνεται ενιαία τιμή για το σύνολο των εργασιών ,η προσφορά  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να  προκύπτει σαφώς η μηνιαία τιμή 
5.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. 5 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε  άλλη νόμιμη 
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από  τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και  χωρίς Φ. Π. Α θα λαμβάνεται για την 
σύγκριση των  προσφορών .
 α) Τιμές με κρατήσεις χωρίς Φ. Π. Α
 β) Ποσοστό Φ. Π. Α επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος
5.6. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα  δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς.
Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε.              
 5.7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται  
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό 
αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης   
της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. 
Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 
ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
 5.8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
  απορρίπτονται.
                                                     ΑΡΘΡΟ 6
      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της ετήσιας  Επιτροπής 
Διαγωνισμών του ΕΟΦ, κατά την οριζόμενη διαδικασία στο άρθρο 19 του   ΠΔ 118/07. Η 
Επιτροπή καταρτίζει πίνακα καταγραφής των  όσων κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της 
διαδικασίας και δεν υποχρεούται σε ταυτόχρονο έλεγχο των παραστατικών.    
 6.2. Η Επιτροπή προβαίνει 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.                                                                             
6.3 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών  προσφορών , 
μονογράφονται δε από όλα τα μέλη της  Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές κατά   φύλλο. Όσοι δικαιούνται (άρθρο 19 παρ 5 ΠΔ118/07), να παρευρίσκονται 
στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ,λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων 
στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν, σε ημερομηνία ,ώρα και 
τόπο, που θα οριστεί από την Επιτροπή του διαγωνισμού και θα  γνωστοποιηθεί  με σχετική 
έγγραφη (φαξ) ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.                Οι φάκελοι 
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται ,  αλλά μονογράφονται από την  Επιτροπή 
και τοποθετούνται σε ένα  φάκελο, ο οποίος επίσης υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή 
και παραδίδεται με απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί το  διαγωνισμό.
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 6.4. Οι  σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών , μετά  την ολοκλήρωση  της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων  αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές ,  στην Επιτροπή του Διαγωνισμού για αποσφράγιση, που θα γίνει  σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί  σε αυτούς που έλαβαν μέρος   στον διαγωνισμό 
με  σχετική  ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. 
                                                                                         
 6.5. 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.
  6.6. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους   της 
 Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση  ότι οι  αποκλίσεις αυτές 
δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους  και  κρίνονται επουσιώδεις από την 
αρμόδια Επιτροπή του  διαγωνισμού .
  6.7.Στην προσφορά θα αναφέρεται η ρητή αποδοχή όλων των υποχρεώσεων   που 
αναγράφονται στο σχετικό πρόγραμμα εργασιών
 6.8.  Επισημαίνεται ότι :
6.8.1.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6.8.2.  Διευκρινήσεις που γίνονται από τους συμμετέχοντες στο  διαγωνισμό, οποτεδήποτε 
μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των  προσφορών τους  δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως  απαράδεκτες. 
Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο  είτε ενώπιον του είτε από 
έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική   γνωμοδότηση του  συλλογικού οργάνου. 
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω , λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται  στα σημεία που ζητήθηκαν.      
                                                          ΑΡΘΡΟ 7                    
    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 7.1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα 
αναφερόμενα  στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07
 7.2. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε  προμηθευτή.               
7.3. Θα ληφθεί υπόψη η προσκόμιση συστατικών επιστολών από Δημόσιες 
Υπηρεσίες , στις οποίες οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες 
τους.
 7.4. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 20 του ΠΔ118/07 ο προσφέρων 
στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 
σύμφωνα με  τον Ν 2672/98(Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά  όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ 118/07, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία  που προβλέπεται  στο άρθρο 19 παρ. 6 
του ιδίου Π.Δ. . Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε   σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και  αποσφράγισης των 
προσφορών( Επιτροπή του Διαγωνισμού). Η  παράδοση του σφραγισμένου φακέλου 
δικαιολογητικών ,γίνεται με  κατάθεσή του στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ με σχετικό διαβιβαστικό 
προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής του διαγωνισμού. 
 Η  αποσφράγιση του φακέλου των ως άνω δικαιολογητικών, θα γίνει σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σ ’αυτόν που πρόκειται να  γίνει η κατακύρωση 
και σε όσους δικαιούνται να παρευρίσκονται στη   διαδικασία αυτή προκειμένου να λάβουν 
γνώση των ως άνω  κατατεθέντων δικαιολογητικών ,με σχετική έγγραφη ειδοποίησης της 
αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΦ που διενεργεί τον διαγωνισμό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Επιτροπής του διαγωνισμού, είτε με βεβαίωση παραλαβής είτε σύμφωνα με τον Ν.2672/98 
(Ά 290). Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του ως άνω 
φακέλου δικαιολογητικών και να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που  
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  κατατέθηκαν, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους, πρέπει να υποβάλλουν στην 
  Επιτροπή του Διαγωνισμού, τα σχετικά παραστατικά εκπροσώπησής τους. 
                                                                    

                                                 ΑΡΘΡΟ 8                    
                                               ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 8.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά  πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα  με τα 
ισχύοντα ,το δικαίωμα αυτό.                
Τα αντίστοιχα έγγραφα αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση.
8.2. Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ. Μ. Ε ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής  υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της συνολικής  προϋπολογισθείσας δαπάνης.
8.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.
8.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης , οι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι  να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ. Π. Α .και ο χρόνος  ισχύος της πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
τρείς (3) μήνες από τον χρόνο ολικής εκτέλεσης του έργου που ορίζεται στην σύμβαση.
8.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο  εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην  περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής , αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων . Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 
υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
 8.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ. Π. Δ  ( Π. Δ 118/07 ).

                                            ΑΡΘΡΟ 9                    
                            ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
     9.1.Η πληρωμή των εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα ,
           με την  προσκόμιση  του σχετικού τιμολογίου , την υποβολή του πρακτικού 
            παραλαβής εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής  και της σχετικής 
            βεβαίωσης καλής εκτέλεσης , από το αρμόδιο Τμήμα Δ/κής Μέριμνας. 
    8.2.  Πρίν από την έκδοση του εντάλματος ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει όλα   
            τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
        Κρατήσεις που βαρύνουν την προμήθεια είναι :            
       Με βάση Ν.187/43 , αρθρ.22 Π.Δ.422/1981   
        α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072%
        β) Κράτηση 2%,  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007 
        γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011

        Παρακράτηση φόρου 8% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.
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        Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται   
        στο άρθρο 35 του Κ. Π. Δ ( Π. Δ 118/08 ).
        Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα
        παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα  
        υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής 
        και ποσοτικής παραλαβής του  είδους που κρίθηκε  παραληπτέο.
        Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του  επιτοκίου  των 
        εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης  διάρκειας που θα ισχύσει κατά την 
       ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προσαυξημένο κατά 0,25%  ποσοστιαίες 
       μονάδες   ( Απόφαση αριθ.2037288/808/0026/30-5-96 Υπ.Οικ/κών ).       

                                                     ΑΡΘΡΟ 10                    
                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

  Οι ενστάσεις διέπονται από τις διατάξεις  του άρθρο 15 του Π. Δ 118/07 ως και τον 
  Ν.3886/2010 αντίστοιχα..
 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1&2του ως άνω 
άρθρου, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου  ποσού ίσου με το 0,10 % 
επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο των χιλίων(1000)και μεγαλύτερο των πέντε χιλάδων(5000) ευρώ. 
Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο.
 Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα  όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου προς τούτο συλλογικού  οργάνου, εν προκειμένω η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων  βάσει του  άρθρου 38παρ.2 εδάφιο α του ΠΔ 118/07)

                                               ΑΡΘΡΟ 11                    
                                            ΔΗΛΩΣΗ

.Με την προσφορά υποχρεωτικά υποβάλλεται στα δικαιολογητικά επί ποινή 
απόρριψης : 
 ΔΗΛΩΣΗ ότι θα τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας,  δηλ. θα καταβάλει 
τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία   περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπομένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή από 
Διαιτητικές Αποφάσεις, θα τηρεί το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική  κάλυψη και 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
.
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                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Ο διαγωνιζόμενος στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του θα πρέπει να τεκμηριώνει 
επαρκώς με την προσκόμιση των σχετικών επισήμων/δημοσίων εγγράφων και με ποινή 
αποκλεισμού , ότι πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
1 Διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση , δομή και μέσα ώστε να ανταπεξέλθει 
επιτυχώς στις απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής , 
καταθέτοντας με την προσφορά του ( εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς ) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης : 
 Α) Κατάσταση του προσωπικού στην οποία να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο , η 
οποία καλύπτει τις  προϋποθέσεις Διαγωνισμού , για τον προηγούμενο μήνα θεωρημένη από 
την αρμόδια αρχή. (Επιθεώρηση Εργασίας)
Β) Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων , σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του 
συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών , σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών. 
Γ) Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το προσωπικό είναι εξειδικευμένο στην παροχή 
υπηρεσιών φύλαξης.

2.΄Εχει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων 
υπηρεσιών.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής , 
καταθέτοντας με την προσφορά τον παρακάτω  πίνακα με τα κυριότερα έργα που έχει 
εκτελέσει τα τελευταία τρία (3) προηγούμενα έτη ή εκτελεί με αντικείμενο συναφές με αυτό 
της παρούσης διακήρυξης. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του πελάτη , 
είτε του διαγωνιζόμενου.  
*«Παρούσα Φάση»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη .
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες διαγωνιζοµένων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά µαζί µε την 
προσφορά  υποβάλλουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  τεκµηρίωσης  για  κάθε  µέλος  που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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3. Διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του 
έργου. 
Για  την  απόδειξη  της  παραπάνω  ελάχιστης  προϋπόθεσης  συµµετοχής,  ο διαγωνιζόµενος 
οφείλει  να  καταθέσει  επί  ποινή  αποκλεισµού  υποχρεωτικά  µαζί  µε  την  προσφορά  του 
συµπληρωµένο πίνακα όπου θα αναφέρονται: (άρθρο 22 του Ν. 4144/2013)

 Ο αριθµός των Εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο.  
 Οι ηµέρες και ώρες εργασίας 
 Η συλλογική σύµβαση εργασίας,  στην οποία υπάγονται οι  εργαζόµενοι
 Το  ύψος  του  προϋπολογισµένου  ποσού  που  αφορά  τις  πάσης  φύσεως
 νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων 
 Το ύψος των ασφαλιστικών ε ισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
 Τα τετεραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(1)
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(€)

(3)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ
Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

(€)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ

ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩ
Ν ΕΙΣΦΟΡΩΝ

(€)

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ

1

2

3

4

5

                                               ΣΥΝΟΛΟ

Η  Επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισµού,  κατά  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  τεχνικής  αξιολόγησης  και  εφόσον  παραστεί  ανάγκη,  µπορεί  να  καλέσει  τους 
διαγωνιζοµένους να συµπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή 
να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις  και  οι  διαγωνιζόµενοι  υποχρεούνται,  στην περίπτωση 
αυτή,  να τα συµπληρώσουν ή  να  παράσχουν  τις  σχετικές  διευκρινίσεις  µέσα  σε  τρεις 
(3)  εργάσιµες  ηµέρες  από  την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 
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                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΟΦ

      CPV 90919200-4
                 

               

              
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ       

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
             Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                        Χολαργός  1 - 10 - 2013
         ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

                       
                       

           ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η υποχρέωση της αναδόχου εταιρείας για την απαρέγκλιτη τήρηση 
των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010( ΦΕΚ 
15/Α/15.7.2010)                      « Εγγυήσεις για την εργασιακή 
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».   

2. Κάλυψη κάθε ζημιάς που τυχόν προκύψει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του.
3. Αντικατάσταση του προσωπικού του, σε περίπτωση που θα 
ζητηθεί αιτιολογημένα.
4. Υποβολή στο Τμήμα Δ/κής Μέριμνας της Δ/νσης Δ/κού 
κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού με πλήρη στοιχεία , καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τυχόν ζητηθεί. 
5. Από το προσωπικό που θα απασχολεί ο Ανάδοχος -τουλάχιστον 
δύο(2) - θα εργάζονται στον ΕΟΦ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 
ισχύον ωράριο της Υπηρεσίας. 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει ότι επισκέφτηκε τους 
χώρους του ΕΟΦ και έλεγξε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις για την ασφαλή εργασία του προσωπικού του, ώστε να μη 
υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος θα είναι ο 
αποκλειστικά υπεύθυνος.
7. Επίσης ο ανάδοχος μεριμνά για την έγκαιρη αναπλήρωση τυχόν 
απουσιάζοντος προσωπικού του και να διασφαλίζει τον καθαρισμό του κτιρίου 
του ΕΟΦ , σε κάθε περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο για την εκτέλεση του 
ημερήσιου προγράμματος καθαρισμού.
8. Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την περαιτέρω 
αξιολόγηση οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρία(3) χρόνια 
προϋπηρεσία στον καθαρισμό κτιρίων.                   Η προϋπηρεσία αυτή να 
αποδεικνύεται από έγγραφα τα οποία   θα κατατεθούν με την προσφορά , όπως 
επίσης από πρόσφατες βεβαιώσεις - συστατικές επιστολές ανάλογων υπηρεσιών 
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          ή φορέων του Δημοσίου, που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική 
           εκτέλεση του έργου καθαριότητας. Θα ληφθούν υπόψη και θα 
           αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου αναδόχου η 
           πιθανά προηγούμενη συμπεριφορά και ελλιπής εκτέλεση των 
           συμβατικών του υποχρεώσεων σε προηγούμενη σύμβασή του  με
           τον Οργανισμό μας. 

9. Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού από την συνέχιση της 
διαδικασίας οι συμμετέχοντες πρέπει στην προσφορά τους να έχουν φύλλο 
συμμόρφωσης, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα σε στοιχεία της 
προσφοράς τους προς τις απαιτήσεις της παρούσας, με την ίδια σειρά και 
αρίθμηση.
10. Οι εργασίες καθαρισμού θα γίνονται σε συνεννόηση και επίβλεψη 
με την αρμόδια υπηρεσία ( Δ/νση Δ/κου - Τμήμα Δ/κής Μέριμνας), ενώ η 
παραλαβή των εργασιών θα βεβαιώνεται από την ετήσια Επιτροπή παραλαβής 
εργασιών του ΕΟΦ.
11. Ο ανάδοχος του έργου θα συντάσσει και θα υποβάλλει μηνιαίο 
δελτίο πραγματοποίησης καλής εκτέλεσης του προγράμματος     

( θα συνυπογράφεται από το αρμόδιο Τμήμα ) προς την Επιτροπή 
παραλαβής εργασιών, απαραίτητο για την εξόφληση του 
τιμολογίου.                                                                          

        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
          Οι προς καθαρισμό χώροι του ΕΟΦ είναι οι ακόλουθοι :
            α. Γραφειακοί χώροι :                                                    5.000 τ.μ.
            β.  Κλιμακοστάσια και κοινόχρηστοι  :                           200 τ.μ.
            γ.  Βοηθητικοί χώροι –αποθηκευτικοί χώροι WC :        300 τ.μ.
            δ.  Κεντρικές Η/Μ εγκαταστάσεις  :                                150 τ.μ.
            ε.  Υπαίθριοι – αύλιοι χώροι & υπαίθρια παρκινγκ :    1.830 τ.μ. 

Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

1. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα των γραφείων.
2. Άδειασμα μέσα σε πλαστικές σακούλες όλων των καλαθιών 
αχρήστων.
3. Ξεσκόνισμα & καθάρισμα των τηλεφώνων.
4. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα με ειδικό σπρέι καθαρισμού των 
ξύλινων επίπλων και των πάγκων των Εργαστηρίων.
5. Αφαίρεση των σημαδιών που δημιουργούνται από διάφορες 
βρωμιές στις πόρτες και στα εσωτερικά χωρίσματα.
6. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων.
7. Καθαρισμός νιπτήρων, κρουνών και των νεροχυτών των 
Εργαστηρίων και σκούπισμα με υγρό ύφασμα.
8. Καθάρισμα μέσα και έξω των λεκανών των τουαλετών και 
απολύμανσή τους με χρήση ειδικού υγρού.
9. Καθάρισμα των καθρεπτών και των λοιπών συσκευών υγιεινής.
10. Σκούπισμα των πατωμάτων των τουαλετών και σφουγγάρισμα με 
χρήση νερού και ειδικού υγρού.
11. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα στις σκάλες μεταξύ των ορόφων με 
ιδιαίτερη προσοχή στα πλαϊνά τους, της κυρίας εισόδου   (μέσα & έξω), των 
διαδρόμων και των μπαλκονιών του κτιρίου.
12. Καθάρισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, καθάρισμα των 
τοιχωμάτων, των καθρεπτών και των εξωτερικών επιφανειών των 
ανελκυστήρων.
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13. Τοποθέτηση χαρτιού, σαπουνιού & χειροπετσέτας, τα οποία θα 
διατίθενται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΟΦ (αποθηκάριο). 

                                                         
14. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του περιβάλλοντος χώρου της 
κεντρικής εισόδου και του χώρου αναμονής του πρωτοκόλλου, καθώς και των 
τζαμιών της κεντρικής εισόδου και του πρωτοκόλλου.

Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

1. Πλύσιμο των τοίχων και των πλακιδίων καθώς και των πάγκων 
των Εργαστηρίων.
2. Καθάρισμα των βιβλιοθηκών και των τζαμιών αυτών.
3. Καθάρισμα των τοίχων στα χαμηλά σημεία από διάφορες βρωμιές 
με τα κατάλληλα καθαριστικά υλικά.
4. Γενικός καθαρισμός της αίθουσας εκδηλώσεων του ΕΟΦ.

Γ. ΜΗΝΙΑΙΑ

1. Ξεσκόνισμα του πάνω μέρους των ντουλαπιών.
2. Καθάρισμα τυχόν αραχνών στα ψηλά μέρη.
3. Καθαρισμός αποθηκών υλικού, λεβητοστασίου & αποθήκης 
Εργαστηρίων-Λογιστηρίου.
4. Καθαρισμός περσίδων και στορ, εσωτερικών χωρισμάτων και 
παραθύρων του κτιρίου.
5. Μετά το σφουγγάρισμα των πατωμάτων πέρασμα με κατάλληλη 
παρκετίνη με μηχανικά μέσα, ώστε να γυαλίσουν.

Δ.          ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ

1. Καθάρισμα με ειδική ηλεκτρική σκούπα των υφασμάτινων 
επίπλων.
2. Καθάρισμα των πλαστικών επίπλων (καθίσματα).
3. Καθάρισμα ( εσωτερικά) των τζαμιών των παραθύρων των 
κτιρίων του ΕΟΦ, καθώς και των εσωτερικών χωρισμάτων.
4. Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίων του ΕΟΦ και 
ειδικά του χώρου όπου είναι εγκατεστημένα τα κλιμ/κα μηχ/τα.

Ε.         ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Θα πραγματοποιείται γενικός καθαρισμός των τζαμιών των κτιρίων 
εξωτερικά και εσωτερικά.

2. Θα πραγματοποιείται γενικός καθαρισμός και γυάλισμα των δαπέδων 
των γραφείων, διαδρόμων και κλιμάκων των κτιρίων με μηχανικά 
μέσα ( θα χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα καθαριστικά και 
γυαλίσθηκα προϊόντα και μηχανήματα).
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                 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
                 ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
                 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
                 Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι
                 προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις
                 τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους της Διακήρυξης.
                 Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο
                 λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς ( συγκριτικής) προς τη βαθμολογία
                 της. 
                                             συγκριτική τιμή
                               Λ =  ----------------------------------   
                                        Σταθμισμένη βαθμολογία

                 Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή της
                 προσφοράς.
                 Βαθμολογούνται οι προσφορές που είναι αποδεκτές στα κριτήρια του
                 πίνακα που ακολουθεί , όπου αναφέρονται οι συντελεστές βαρύτητας
                 που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο.

                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  ΟΜΑΔΑ Α

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.α.
   
   β. 

Προϋπηρεσία της εταιρείας σε εργασίες 
καθαριότητας
Αξιοπιστία της εταιρείας ως προς την 
εργασία σε προηγούμενες συνεργασίες, 
συστατικές επιστολές κ.λ.π.  

       15%

       25%

2. Πιστοποιήσεις (ISO κτλ)          5%
3. Ανταπόκριση στα στοιχεία της διαδικασίας 

καθαριότητας , βάσει του κατατεθέντος 
προγράμματος , στο προσωπικό που 
διατίθεται , στο περιεχόμενο καθαριότητας

       25%

      
  Άθροισμα Ομάδας Α : 70% 

ΟΜΑΔΑ Β 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό

            15%

2. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις 
όσον αφορά στα προϊόντα καθαρισμού 
και απολύμανσης

            15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β ΟΜΑΔΑΣ : 30%
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             Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω που αποτελούν στοιχεία
             βαθμολόγησης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και να αναλύονται στην
             Τεχνική προσφορά προκειμένου να αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν . 
             Τα στοιχεία που θα προσκομισθούν για απόδειξη των στοιχείων του
             πίνακα βαθμολογίας πρέπει οπωσδήποτε να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα
             επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.
             Απλές φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
             απαράδεκτες.
             Η ύπαρξη ISO 9002 αποδεικνύεται με την κατάθεση νόμιμα επικυρωμένου
             αντιγράφου του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
             Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με
             βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των
             προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
             τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110
             βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
             προδιαγραφές.
             Επίσης μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν
             καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές , υπό την προϋπόθεση ότι
             οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η 
             προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή.
             Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το
             γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την
             βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το
             άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των
             δύο ομάδων.
             Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 80 έως 110
             βαθμούς.   

                                                                                     Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                               Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΟΥ

                                                                                        ΧΡ. ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ε

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία έκδοσης 
………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
       Προς
       ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
       Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
       Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

       ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ………..
-Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)…………………………………….. 
υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………………. Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις
το  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  ………………………………………………για  την  ανάθεση 
……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.       \            δ\ξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία  από  μέρος  μας  αντίρρηση ή  ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το βάσιμο ή  μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από 
την ημερομηνία λήξης της.
 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ )
Ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  ένα  (1)  μήνα  του  χρόνου  ισχύος  της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
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 Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    ΣΤ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )      Ημερομηνία έκδοσης 
……………… ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- ΄Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας  εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. 
στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ   της  εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για  την  καλή 
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 
την  ανάθεση  ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….)  προς  κάλυψη  αναγκών  του 
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ 
αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το  ποσό  των εγγυητικών μας  επιστολών  που  έχουν δοθεί  στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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                                                ΠΑΡΑΡΤHΜΑ  Ζ

                                             ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                                                     Σ Υ Μ Β Α Σ Η   
Ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΦ, , 
για ένα (1) έτος, από… έως και ….., αξίας ( …..) €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
        
Στo Χολαργό  σήμερα την      του μηνός              2014 και στα γραφεία του ΕΟΦ, Μεσογείων 
284, οι υπογεγραμμένοι :
α)  ο κ. …………. , Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ που εκπροσωπεί με την ιδιότητα του αυτή τον Ε.Ο.Φ 
και β) ο κ.                                                   που εκπροσωπεί νόμιμα, σύμφωνα με ………. 
που έφερε, την  εταιρία ……….. συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής:
Την Ανάθεση  των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες 
του Ε Ο Φ,  που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης, οι οποίες 
κατακυρώθηκαν  με την αριθ. …….    
Απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ ,κατόπιν του διενεργηθέντος διαγωνισμού την ….. . Κατόπιν 
αυτών ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στην εταιρία ……..    που στο εξής θα 
ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτός αναλαμβάνει την εργασία καθαριότητας με τους 
παρακάτω όρους :  
                                                 ΑΡΘΡΟ  1ο 
      ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΕΙΔΟΣ-ΤΙΜΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες του ΕΟΦ 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου (Διακήρυξη αρίθ.  /2013
Η εργασία ανατίθεται  για ένα έτος , ήτοι από …….. έως και ………, αντί του ποσού ( …… 
Χ23% ΦΠΑ = ………. μηνιαίως Χ12 = ……..) €. 

                                ΑΡΘΡΟ 2ο                              
                                ΠΟΙΟΤΗΤΑ  - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η διαπίστωση της εκτελεσθείσας εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή στο τέλος 
κάθε μήνα και με την σύνταξη σχετικής  βεβαιώσεως. 

                                            ΑΡΘΡΟ 3ο 
                                          ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή της αξίας της εργασίας θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής σε βάρος του ειδικού φορέα 0890 και ΚΑΕ 0892του προϋπολογισμού
εξόδων του ΕΟΦ οικ.έτους  2014 στο όνομα του δικαιούχου και σε βάρος των καταθέσεων 
του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδας (αριθμ. Λογ/σμού 26303/8), μετά την οριστική 
παραλαβή του είδους τμηματικά ανά μήνα, βάσει νομίμων δικαιολογητικών.

                                           ΑΡΘΡΟ 4o

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Με βάση Ν.187/43 , αρθρ.22 Π.Δ.422/1981   
α) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3,072%
β) Κράτηση 2%,  βάσει  του  άρθρου 3 Ν.3580/2007 
γ) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ  ΦΟΡΟΥ
Με βάση το άρθρο 24 Ν. 2198/94 ποσοστό 8%
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                                             ΑΡΘΡΟ 5ο                                           
                                ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ
Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην απαρέγκλιτη τήρηση των 
συνημμένων  υποχρεώσεων του αναδόχου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης.   (Διακήρυξη αρίθ.  /13 )
Σε περίπτωση δε , που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων θα καταγγέλλεται η 
σύμβαση με τον Ανάδοχο. 
Για την καλή  εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο προμηθευτής κατέθεσε στον ΕΟΦ 
την αριθ. ………………………………………εγγυητική επιστολή Τραπέζης 
…………………………………………………………………………………….
Ποσού……………………
Η εγγύηση αυτή έχει θέσει ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά τη λήξη της 
ισχύος της σύμβασης και την πλήρη και κανονική εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. 
                                            ΑΡΘΡΟ 6 :
                           ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της 
Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
                                           ΑΡΘΡΟ 7 : 
                        ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση της σύμβασης.
 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ς είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο , η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 
μέλη του ανάδοχου , μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή , η 
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή , όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 
από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ 
της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
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Ο προμηθευτής υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον 
Ν. 3414/05. 
                                                ΑΡΘΡΟ 8 :
                                            ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του 
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Ανάδοχου.
 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την 
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
                                                ΑΡΘΡΟ 9 :
 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην απαρέγκλιτη τήρηση των 
συνημμένων  υποχρεώσεων (Διακήρυξη αρίθ.  /12 ) και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας σύμβασης.   
Σε περίπτωση δε , που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων θα καταγγέλλεται η 
σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου 
(Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε 
μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής 
εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην παράδοση από τον προμηθευτή ή σε 
περίπτωση παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής 
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από 
πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής , δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να 
λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει 
ότι η παραβίαση των όρων οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 
Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή 
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 
                                                  ΑΡΘΡΟ 10 : 
                                            ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η  Αναθέτουσα 
Αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε 
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα 
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
Πριν υπογράψουν οι δύο συμβαλλόμενοι διάβασαν τη σύμβαση αυτή και συμφώνησαν με όσα 
γράφονται.
Από τα ανωτέρω δύο πρωτότυπα της σύμβασης που υπογράφονται, το ένα θα μείνει στο 
αρμόδιο τμήμα του ΕΟΦ και το άλλο θα πάρει ο Ανάδοχος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ε.Ο.Φ.                                               Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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