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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΔΑΜ: 15PROC002581369
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ                                 
            (Ε.Ο.Φ)  -  Ν.Π.Δ.Δ                                      
 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284,15562 Χολαργός            Χολαργός,  17  / 02   /2015
                                                                                                                                   

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ   ΔΗΜΟΣΙΟΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
           ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ    
          ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  TOY ΕΟΦ

              
                                       Αριθ.Διακ. :  1 /2015

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

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:98.400,00 € 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΚ & ΣΤΟΝ ΕΛΛΥΝΙΚΟ ΤΥΠΟ:20/2/2015 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:      23/ 3 /2015

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) : 
24/ 02/2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   24 /2 
/ 2015, 8:00 πμ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
23/03/2015, 17:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ(www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΕΝΑ 
(1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
1 Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις :
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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 συναφώ
       θεμάτων ”.
 1.3. Του Ν.4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-δημόσιο λογιστικό 
       και άλλες διατάξεις ».
 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, Κρατικών 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
1.8.Του Ν.4281/2014 άρθρο 201 με το οποίο διατηρείται η ισχύς των ΠΔ 118/07 και 60/07.
1.9.Του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-6-
     2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
1.10.Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες   
     Διατάξεις »
1.11.Του Π.Δ.113/2010 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

2 .Τις αποφάσεις : 
 2.1.Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5804/24-11-20124 των Υπουργών Υγείας & Οικονομικών, περί 
      Έγκρισης  Προγράμματος Προμηθειών &Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων 
      Φορέων, έτους 2014 ,πιστώσεις 2014-2015 ( Φ.Ε.Κ. 3261/  04-12-2014 τ. Β΄)
2.2. Την Υ.Α. με αριθ. 6484/30-12-2014 του Υπουργού Υγείας  περί Ορισμού Φορέων για τη
      διενέργεια των διαγωνισμών του  Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας 
      Π.Π.Υ.Υ. έτους 2014  ( Φ.Ε.Κ. 3693/31-12-2014  τ. Β΄) 
2.3. Η αρίθμ.4528/2012 απόφαση ΕΠΥ περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών.
2.4 Την αριθ. 5573/29-01-2015 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
       των εν λόγω Υπηρεσιών για τις ανάγκες του Οργανισμού.
2.5. Την αριθ. 7856/02-02-2015 απόφαση του Προέδρου  ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρέωσης 
       που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845 αρ.δεσμ.3/15 ποσό 53.000,00€ για το έτος 2015 και ποσό 
      45.400,00 € για το έτος 2016 .  
2.6. Την αριθ.12412/ 17-02-2015 απόφαση του Προέδρου ΔΣ/ΕΟΦ “ Περί διενέργειας του 
      ως  άνω  διαγωνισμού” . 
2.7.Την ανάγκη καθαρισμού των χώρων του ΕΟΦ της παρούσης διακήρυξης για το χρονικό 
διάστημα 07/05/2015-06/05/2016,δεδομένου ότι η υφισταμένη για τις υπηρεσίες αυτές 
σύμβαση λήγει την 06/05/2014                                                                                 
                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Τακτικό Διαγωνισμό   (εφεξής : Διαγωνισμό) επιλογής 
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του 
Εθνικου Οργανισμού Φαρμάκων (εφεξής ΕΟΦ) επί της Λ.Μεσογείων -284, ΤΚ. 15562, 
για ένα (1) έτος μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης  και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στο 
διαδικτυακό τόποwww  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ,στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον 
ελληνικό Τύπο, ήτοι σε τουλάχιστον δύο (2) οικονομικές εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας .

3. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Προκήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
10 του Π.Δ.118/2007.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Ετήσια Επιτροπή 
διενέργειας δημοσίων τακτικών διαγωνισμών έτους 2015 με χρήση της πλατφόρμας 
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του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω 
της διαδικτυακής πύληςwww  .  promitheus  .  gov  .  gr  

5. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της 
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών [ν. 4155/2013 (Α'120) όπως ισχύει] και 
των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων [ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (Β'2677)].

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (πάροχοι ) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί  στο   Εθνικό   Σύστημα 
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

7. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα.
8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 10 

της προκήρυξης έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β)   Συνεταιρισμοί  ή   Ενώσεις  προμηθευτών,   που   υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
γ) Κοινοπραξίες οι οποίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να 
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της 
Σύμβασης σε κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί αυτή να περιβληθεί 
συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.

9. Κάθε Υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον 
Υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται 
να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία 
προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως απαράδεκτες.

10. Οι Υποψήφιοι πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του 
παρόντος Διαγωνισμού, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών 
εγκαταστάσεων, κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία.

11. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 24η/02/ 2015 και ώρα: 08:00 
π.μ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 23η/03/ 2015 και ώρα: 17:00

Μετά την παρέλευση της εν λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων.
12.       Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της 
ΥΑ/Π1/2390/16.10.2013.
13. Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από 
τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής («Επιτροπή 
Διαγωνισμού»).
Σε κάθε στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών, αμέσως μετά την αποσφράγιση, οι 
έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
15.       Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
υποψήφιους για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για 
διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών, κατά ανώτατο όριο.
16. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Προκήρυξης, 
φέροντα ψηφιακή υπογραφή, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ 
της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 
118/2007. Το Τμήμα Προμηθειών   θα απαντήσει ηλεκτρονικά, ταυτόχρονα και 
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συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το 
αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Εφόσον τέτοιες συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις ζητηθούν μετά το πέρας του 
οριζόμενου ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι σχετικές απαντήσεις δίνονται επίσης 
ηλεκτρονικά, έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς οι 
Υποψήφιοι να έχουν δικαίωμα ένστασης, δυνάμει του άρθρου 15, παρ.2, περ. α του π.δ.
118/2007.
17. Τα ερωτήματα θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά στην ελληνική 
γλώσσα, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 
απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω 
προδιαγεγραμμένο.
18. Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τα συνημμένα 
μέρη της (σε ηλεκτρονική μορφή) θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας 
Αρχής www.eof.gr. 
Επίσης, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια .
20. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά 
με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού.
21. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης του έργου με Φ.Π.Α., πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (ήτοι 180 ημερολογιακές ημέρες), Προσφορά ή 
εγγυητική επιστολή που ορίζει χρόνο μικρότερο των παραπάνω αναφερομένων, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.
22. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευτεί μία φορά στο Φ.Ε.Κ - Τεύχος Διακηρύξεως 
Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και 
θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Προγράμματος Δι@ύγεια.
Τα έξοδα δημοσίευσης, στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν τον Φορέα.

23. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, του 
4270/2014 (Α'143), του Ν. 2286/1995 και του Ν. 4155/2013 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε 
άλλης σχετικής διάταξης νόμου ή εγκυκλίου και τους όρους της συνημμένης προκήρυξης και 
τα παραρτήματα αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ          
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΟΦ 
            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

                                        

                                                                            Η Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ
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                                                                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΦΑΜΕΛΗ   

      

                                                             
                                                        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) μετά την   υπογραφή 
της 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 τετρακοσίων ευρώ   
                                     (98.400,00) €   συμπ/νου ΦΠΑ
                                                                                                       
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ    ΟΙΚ. ΕΤΗ 2015-2016 
                                                           ΚΑΕ 0845
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %
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.
ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι όροι που περιλαμβάνονται στο κείμενο της παρούσας προκήρυξης 
έχουν την έννοια που ορίζεται παρακάτω:

Ανάδοχος
Ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και να 
υλοποιήσει την παροχή υπηρεσίας.

Αναθέτουσα Αρχή
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  Ν.Π.Δ.Δ. ο οποίος θα υπογράψει με τον 
Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του αντικειμένου του εν λόγω Διαγωνισμού.

Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, ίαχ, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν.

Διαγωνισμός
Ο παρών Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Τακτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη 
Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  για ένα (1) έτος, που διεξάγεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Επιτροπή Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του αρ.26 του Ν.4024/11 και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία θα κατακυρωθεί η υλοποίηση του 
αντικειμένου του Διαγωνισμού στον Υποψήφιο.

Προκήρυξη
Η παρούσα υπ' αριθμ.1/2015 προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για
την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  για ένα (1) έτος,μετά την υπογραφή της σχετικής 
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σύμβασης,με τα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα Α' έως Ζ΄, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της.

Υποψήφιος
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή συνεταιρισμός ή κοινοπραξία 
που συμμετέχει στο Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά.

Υπηρεσίες
Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  για ένα (1) έτος, όπως αυτές περιγράφονται στο 
κείμενο της παρούσας Προκήρυξης καθώς και στο Παράρτημα Α'αυτής.

Σύμβαση
Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί.

Είδος Σύμβασης
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
Ταξινόμηση κατά σχετικό κωδικό  CPV 90919200-4 «Υπηρεσίες καθαρισμού 
γραφείων» 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

Σύστημα.

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.) και 
ειδικότερα ο δικτυακός τόπος του προκηρυσσόμενου Διαγωνισμού εντός της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2. 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ.-Λ.Μεσογείων 284-Χολαργός ΤΚ 
15562
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: κα. Κ.Σαξιώνη- Δ/νση 
Οικ/κου-Τμήμα Προμηθειών (τηλ: 2132040473 -ΦΑΞ 2132040474 e-mail 
koubali@eof.gr.
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού: X.Σεραφόπουλος Δ/ντής 
Δ/κού του ΕΟΦ τηλ.2132040370

ΑΡΘΡΟ 3.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την παρούσα προκηρύσσεται Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Τακτικός 
Διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ο οποίος θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις. Του  Π.Δ. 118/2007, του Ν.4270/2014 (Α'143), 
του Ν. 2286/1995 και του Ν. 4155/2013 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε ως ισχύουν 
και τους όρους της Προκήρυξης.
1. Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της 
Προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
2. Περίληψη της Προκήρυξης δημοσιεύεται μία φορά στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως-Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, σε δύο (2) ημερήσιες 
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οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, στα Επιμελητήρια καθώς και στον 
ιστοχώρο του προγράμματος Δι@ύγεια.
3. Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης με τα συνημμένα μέρη της (σε 
ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση  www  .  eof  .  gr   για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του 
περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4. 
ΓΛΩΣΣΑ

Οι προσφορές των Υποψηφίων, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και 
κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, 
αίτησης κ.λπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται στην ελληνική 
γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 5. 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

1. Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον καθαρισμό των 
χώρων του κτιρίου της Αναθέτουσας Αρχής επί της Λ.Μεσογείων 284 για 
ένα (1) έτος.

2. Οι προς καθαρισμό χώροι του κτιρίου 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.

ΑΡΘΡΟ 6. 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η υποχρέωση της αναδόχου 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.
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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 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. 

                 
                                                          ΑΡΘΡΟ 7.
 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Η Σύμβαση θα είναι ετήσια, δηλαδή θα έχει διάρκεια δώδεκα μήνες (12) από 
την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας ετήσιας σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

2. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 
επί της Λ.Μεσογείων 284-Χολαργός.

ΑΡΘΡΟ 8.
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η σχετική ετήσια δαπάνη ανέρχεται και δε θα ξεπεράσει το ποσό των 
ενενήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (98.400,00€), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η ανωτέρω συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του κωδικού αριθμού 
εξόδων (Κ.Α.Ε.) 0845 του τακτικού προϋπολογισμού της Αναθέτουσας 
Αρχής, ειδικός φορέας 0840, έχοντας υπόψη την αριθμ. 7856/2-2-2015 
Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του ΕΟΦ 
ΚΑΕ 0845 , ποσό  (53.000,00)€ για το έτος 2015 αρ.δεσμ.3/15 και ποσό 
(45.400,00)€ για το έτος 2016.

ΑΡΘΡΟ 9.
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του Υποψηφίου, ο 
οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η 
συμμετοχή του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και σε κάθε φάση της 
διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη από μέρους του αποδοχή του συνόλου 
των όρων διενέργειάς του, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα.
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2. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση για δαπάνες 
σχετικές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά για τη 
σύνταξη και υποβολή της προσφοράς, των δικαιολογητικών και εν γένει 
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα κ.λπ.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της 
Σύμβασης και δικαιούται να ματαιώσει, αναβάλει ή επαναλάβει τη 
διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού 
του λόγου στους Υποψηφίους, εκτός των περιπτώσεων που οφείλονται σε 
παράβαση του κοινοτικού δικαίου δημοσίων συμβάσεων. Εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της περίπτωσης η' του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007, ο 
Διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
4. Ματαίωση ή επανάληψη του Διαγωνισμού σε κάθε στάδιο μπορεί να 
γίνει αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ειδικότερα για τους εξής λόγους:
α) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β) αν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 
ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή,
γ) αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των συνδιαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού 
ανταγωνισμού,
δ) αν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της προκηρυσσόμενης  ανάθεσης 
υπηρεσιών,
ε) για τους λόγους, που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ', ε', στ' και ζ' του 
άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007.
Όπου για τη διαπίστωση της συνδρομής των παραπάνω λόγων απαιτείται η 
υποβολή και προσκόμιση εγγράφων και δικαιολογητικών εννοείται η υποβολή 
και προσκόμιση αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 
Π1/2390/16.10.2013.
5. Όλοι οι όροι της Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή 
ακυρότητας της προσφοράς των Υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από 
τους Υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την 
υποβολή της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό.
6. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις ή κοινοπραξίες, όλα 
τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο.
7. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 
θεωρούνται δεσμευτικά για τους Υποψήφιους.
9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψηφίους για εκατόν 
πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να 
παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη 
τους, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 
προβλεπόμενο.
10. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει 
ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από 
τους Υποψηφίους.
11. Σε περίπτωση που Υποψήφιος υποβάλει με την προσφορά του 
στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των 
οποίων στους συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
Υποψήφιος υποχρεούται να σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 
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συστήματος ηλεκτρονικής διεξαγωγής του εν λόγω Διαγωνισμού τα στοιχεία 
εκείνα της Προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της
πληροφορίας «εμπιστευτικού χαρακτήρα» αφορά μόνο στην προστασία του
απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του

            Υποψηφίου.
  

Προαπαιτούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής   
  στοΕ.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ακολουθώντας 
την παρακάτω διαδικασία:
1. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες αιτούνται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr   ) την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης, ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
ταυτοποιούνται με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης 
που τους έχει αποδοθεί από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή 
εγκρίνεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον VAT 
Identification Number (αριθμό  ταυτότητας  Φ.Π.Α.)   και ταυτοποιούνται  με 
τη  χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
•   Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται αποστέλλοντας στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου:
- Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 
στην ελληνική, ή,
- Ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Π.Δ. 60/2007 (Παραρτήματα ΙΧ Α, ΙΧ Β, ΙΧ Γ) και τους προβλεπόμενους 
όρους στο κράτος-μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο 
να δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
Μητρώο. Η βεβαίωση ή το πιστοποιητικό υποβάλλεται σε μορφή αρχείου pdf 
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ηλεκτρονικά αλλά και εγγράφως 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Αναθέτουσα Αρχή εντός προθεσμίας 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους οικονομικούς φορείς-
υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ. ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.

3. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής 
του. Εφόσον το αίτημά του εγκριθεί, λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 
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λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση 
του λογαριασμού του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β)   Συνεταιρισμοί  ή   Ενώσεις  προμηθευτών,   που   υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
γ) Κοινοπραξίες οι οποίες μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να 
απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Σε περίπτωση επιλογής για 
ανάθεση της Σύμβασης σε κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 
περιληφθεί συγκεκριμένη νομική μορφή στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο 
για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.
2. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά αντίστοιχο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 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 υποβάλουν ηλεκτρονικά ανάλογη ένορκη βεβαίωση 
ή πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Π.Δ.
60/2007.
3. Τα ανωτέρω φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή νομικών 
προσώπων θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα και να λειτουργούν νόμιμα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε κράτος - μέλος της 
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε τρίτη χώρα που 
έχει υπογράψει τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.), στο πλαίσιο 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών 
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε από την 
Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α'139) και σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2004/18 (αρ. 4 του Π.Δ. 60/2007), ή σε τρίτη χώρα που έχει συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., ή θα πρέπει να έχουν συσταθεί με τη 
νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία 
με την Ε.Ε. και να έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών.
4. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το 
ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και το ειδικό μέρος της Υπηρεσίας, με το 
οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησής της, καθώς επίσης και το 
ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας (ΠΡΟΣΟΧΗ: ποσοστό, όχι απόλυτη τιμή), όλα τα 
μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της 
νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων 
συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου.
5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις ή κοινοπραξίες, τα 
στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας πρέπει να 
υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά με εξαίρεση τα στοιχεία iii, iν και ν 
της παραγράφου 3 και την εγγυητική επιστολή της παραγράφου 4 του εν λόγω 
άρθρου, τα οποία θα υποβάλλονται μία φορά και θα καλύπτουν το σύνολο των 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του 
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παρόντος άρθρου πρέπει να καλύπτονται από όλα τα μέλη της Υποψήφιας 
ένωσης ή κοινοπραξίας από κοινού.
6. Κάθε Υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μία μόνο προσφορά. 
Εφόσον Υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλει ατομικά προσφορά, 
δεν δύναται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών 
ή κοινοπραξίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν 
υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους 
ως απαράδεκτες.
7. Κάθε Υποψήφιος, σωρευτικά πρέπει:
α) Να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, με 
χρονική διάρκεια συμβάσεων τουλάχιστον έξι μηνών, και β) Να διαθέτει 
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας της σειράς 150 9001. 

ΑΡΘΡΟ 11.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

      
 Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την 
προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», 
με ποινή αποκλεισμού από το Διαγωνισμό, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά σε 
μορφή αρχείου pdf, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β'/21-10-2013):
1. α) Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραμμένες ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στις 
οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού (Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός 
Ανοικτός Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για τον καθαρισμό των χώρων του κτιρίου του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για ένα (1) έτος με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, Αριθμός Προκήρυξης ) και θα
δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του:
i. Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και 
στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ ί 351-
29.1.1998 σελ. 1),

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ 0 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου των Ε.Κ. (ΕΕ ί 358-31.12.1998, σελ. 2),
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ν. 2331/95 
(Α'173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305),
• για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας,
•    για υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικά πρόσωπα, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 
περί μη καταδίκης αφορούν στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.), στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στο νόμιμο 
εκπρόσωπό του. Όταν ο Υποψήφιος είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού. Όταν ο Υποψήφιος είναι ένωση ή 
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κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή την 
κοινοπραξία.
ii. Δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική διαγωγή του (π.χ. παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όσον αφορά 
την καταβολή των δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τα ένσημα, τις 
υπερωρίες κλπ).
ίii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα σε σχέση με την επαγγελματική του 
ιδιότητα.
ίν. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του όσο και με τις διατάξεις του ελληνικού 
δικαίου.
ν. Δεν τελεί σε πτώχευση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
νί. Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλλει εισφορές, κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμερος και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
νίί. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά του που αφορά στο 
Διαγωνισμό (παροχή υπηρεσιών καθαριότητας), κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 
οικείου επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
Διαγωνισμού (δεν αφορά στους συνεταιρισμούς).
νίίί. Δεν τελεί υπό εκκαθάριση οιασδήποτε μορφής (κοινή του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
που ισχύουν μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης εκκαθάρισης, οιασδήποτε μορφής ως άνω.
ιx. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική 
υποβολή/έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 της παρούσας και βάσει των οριζομένων στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά 
περίπτωση. 
x.Δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση καθώς και ή σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.
xι. Σε περίπτωση ομίλου, κοινοπραξίας, υπό σύσταση κοινοπραξίας, ενώσεων επιχειρήσεων 
(consortium) και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που 
υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, απαιτείται επίσης να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος (ή το νόμιμο εκπρόσωπό του) χωριστά, στην 
οποία θα δηλώνεται (ι) η αποδοχή της σύμπραξης, της κοινοπραξίας, της υπό σύσταση 
κοινοπραξίας, ένωσης (consortium ) ή της από κοινού υποβολής της υποψηφιότητας, (ii) ο 
κοινός εκπρόσωπος και Αντίκλητος του ομίλου, των κοινοπρακτούντων μελών έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και (iii) το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους.
xii. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της 
επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1, περ. α του Π.Δ. 118/2007.
χιιι. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του άρθρου 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει, με την οποία κάθε Υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου) θα 
δηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προσκομίζει για να 
υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, είναι αληθείς και γνήσιες και ότι η υποβαλλόμενη 
προσφορά καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου της Προκήρυξης
xiv. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986, 
όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του 
αποκλεισμού από Διαγωνισμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.
118/2007.
β) Εφόσον οι Υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με Αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο, πρέπει 
να υποβάλλονται μαζί με την προσφορά και τα απαραίτητα παραστατικά εκπροσώπησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ του Π.Δ. 118/2007.
γ) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από 
τα αναφερόμενα στην παρούσα Προκήρυξη δικαιολογητικά ή αυτά που εκδίδονται δεν 
καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, δύνανται να αντικατασταθούν από 
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή  δεν 
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προβλέπεται  ούτε  ένορκη   βεβαίωση,  δύναται  αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη 
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος. Στην ανωτέρω 
ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

2. Πρόσθετα Δικαιολογητικά σε περίπτωση εταιρειών, ομίλων, κοινοπραξιών, υπό σύσταση 
κοινοπραξιών, ενώσεων.

Εφόσον ο υποψήφιος έχει εταιρική μορφή, οφείλει επιπλέον να προσκομίσει, με ποινή 
αποκλεισμού, τα κάτωθι αναφερόμενα, κατά περίπτωση στοιχεία:
α) Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ):
i. Το ΦΕΚ συστάσεως της εταιρείας,
ii. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, σε ακριβές αντίγραφο από την 
αρμόδια Αρχή,
iii. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας, ή, σε περίπτωση που αυτό δεν έχει 
εκδοθεί, ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του ΔΣ για την ισχύουσα εκπροσώπηση της 
εταιρείας, αντίγραφο της αίτησης υποβολής αυτού στην αρμόδια Αρχή, με το σχετικό αριθμό 
πρωτοκόλλου για την καταχώριση αυτού και αντίγραφο του αποδεικτικού ΤΑΠΕΤ, για τη 
δημοσίευσή του στο ΦΕΚ ή ακριβές αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης της αρμόδιας 
Αρχής,
iν. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

β) Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ):
i. Το καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα 
θεωρημένα από το Γ.Ε.ΜΗ, καθώς και τα σχετικά
ΦΕΚ.
ii. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της 
εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ,
iii. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ περί καταστατικών τροποποιήσεων, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας του 
Υποψηφίου,
iν.   Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

γ) Σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών:
i.   Το καταστατικό της εταιρείας, που ισχύει, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα 
θεωρημένα από το Γ.Ε.ΜΗ,
ii. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της 
εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου της,
iii. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ για τις καταστατικές τροποποιήσεις, το οποίο πρέπει να έχει 
εκδοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της υποψηφιότητας του 
Υποψηφίου.
iν.  Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για συμμετοχή στο διαγωνισμό.

δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών:
Σε περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών, και εάν στην οικεία χώρα δεν υπάρχει αντίστοιχη 
υποχρέωση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών στοιχείων των 
εταιρειών, είναι δυνατόν τα ανωτέρω νομιμοποιητικά έγγραφα να αντικατασταθούν από 
επίσημες βεβαιώσεις του Αρμοδίου Εμπορικού Επιμελητηρίου για την ισχύουσα εκπροσώπηση 
της εταιρείας, από ένορκη βεβαίωση των εκπροσώπων του υποψηφίου ενώπιον 
Συμβολαιογράφου, Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή, σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από 
το δίκαιο της οικείας χώρας ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση των ως άνω 
εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από Συμβολαιογράφο, 
Δικαστική ή Διοικητική Αρχή. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στα Ελληνικά, επί ποινή αποκλεισμού.
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ε) Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών:
• Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένωση ή κοινοπραξία, η προσφορά πρέπει να 

υπογράφεται ψηφιακά υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Επιπλέον, οι Υποψήφιοι πρέπει να 
προσκομίσουν ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο θα δεσμεύονται να συστήσουν 
κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η Σύμβαση, υπό τους κατωτέρω 
όρους:
Τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση της Υπηρεσίας.
• Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά 
συμμετοχής του κάθε μέλους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και θα 
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά την κατακύρωση του 
Διαγωνισμού.

• Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και 
υποβάλλει την προσφορά για λογαριασμό των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται 
από όλα τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

• Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το 
οποίο προκύπτει η έγκρισή του για:

α) τη συμμετοχή του μέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και
β) τη συμμετοχή του μέλους στο διαγωνισμό.

στ) Σε περίπτωση συνεταιρισμού:
Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι συνεταιρισμός απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι 
ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων συμμετοχής της παραγράφου 7 του άρθρου 10 της 
παρούσας, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται επίσης, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν τα 
παρακάτω στοιχεία:
i. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων από τις οποίες θα 
προκύπτουν σαφώς ο κύκλος εργασιών, τα ίδια κεφάλαια, το σύνολο των υποχρεώσεων και 
τα κέρδη προ φόρων, σε περίπτωση όπου η δημοσίευση των οικονομικών αυτών 
καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο Υποψήφιος, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του 
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του.
Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών 
καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της 
χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή οποιουδήποτε 
άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου (βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική 
ικανότητα της επιχείρησης).
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας/κοινοπραξίας-ένωσης ή του πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη, όπως και 
των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην 
Κοινοπραξία-Ένωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει:
- Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της 
οποίας έλαβαν γνώση
- Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους  όρους της παρούσας Προκήρυξης
- Ότι δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από Διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών 
του Δημοσίου Τομέα
- Ότι   δεν    έχουν    κηρυχτεί   έκπτωτοι   από σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα.
 
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται ανωτέρω, όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον 
προσφέροντα φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

16



iii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας/κοινοπραξίας-ένωσης ή του πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη, όπως και 
των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην 
Κοινοπραξία-Ένωση ψηφιακά υπογεγραμμένη σχετικά με τον ετήσιο μέσο όρο του 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού
και αναλογία του διευθυντικού προσωπικού της επιχείρησης του παρέχοντος υπηρεσίες κατά 
τα τρία (3) τελευταία έτη.
ν. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας/κοινοπραξίας-ένωσης ή του πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη, όπως και 
των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην 
Κοινοπραξία-Ένωση ψηφιακά υπογεγραμμένη σχετικά με την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη 
τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή των νομίμων αποδοχών, τήρηση 
του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
κλπ.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρείας/κοινοπραξίας-ένωσης ή του πληρεξουσίου με συμβολαιογραφική πράξη, όπως και 
των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην 
Κοινοπραξία-Ένωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 
αναφέρουν ότι τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και 
καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του Κράτους και φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων. 
4. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
i. Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής στο Διαγωνισμό , 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  (άρθρο 25 παρ.4 περ.α. 
ΠΔ 118/2007).
ii. Οι εγγυητικές Επιστολές προέρχονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή 
άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. καθώς 
και από πιστωτικά ιδρύματα τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97, 
καθώς και της Αυστραλίας. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
iii. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Δ' της παρούσας.
iv. Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή χωρίς την 
προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε 
λαμβάνονται υπόψη.
ν. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υποψηφίων επιστρέφονται μετά την υπογραφή 
της σύμβασης με τον Ανάδοχο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής.
vi. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί με την κατάθεση της 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007.
vii. Στην περίπτωση Ένωσης η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι αυτή 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.
viii. Τυχόν ελλείψεις της εγγυητικής συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να 
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση του υποψήφιου προμηθευτή.
ix. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα 
μετά το χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη, (ήτοι 180 ημέρες).
5. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις ή κοινοπραξίες, τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά 
με εξαίρεση τα στοιχεία iii, iv και ν της παραγράφου 3 και την εγγυητική επιστολή της 
παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου, τα οποία θα υποβάλλονται μία φορά και θα καλύπτουν 
το σύνολο των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.
6. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της 
προσφοράς εκάστου Υποψηφίου Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου 
Αναδόχου εκείνου του οποίου το ή τα δικαιολογητικά δεν έχουν πλήρως κατατεθεί.
7. Πάντως, η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές
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διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα
διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
8. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και με τρόπο, 
όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013, 
στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν 
έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, στις διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ 
Π1/2390/16.10.2013 και στην παρούσα Προκήρυξη.
9. Οι (υπεύθυνες) δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του 
Υποψήφιου Ανάδοχου στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
10. Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει, με ποινή 
αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

AΡΘΡΟ 12. 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κάθε Υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την 
προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ , με ποινή αποκλεισμού από το 
Διαγωνισμό, τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω: 
1.Να 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 ( ετών 2012,2013 και 2014), 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 (2012,2013 και 2014) ή εκτελεί με 
αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσης διακήρυξης. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
υποβάλλεται δήλωση είτε του πελάτη , είτε του διαγωνιζόμενου:

ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

 
Α/Α  Πελάτης 
(Επωνυμία-
Διεύθυνση-

τηλέφωνο--Fax)

Σύντομη 
Περιγραφή Έργου

Διάρκεια Εκτέλεσης 
Έργου

Τόπος 
Παροχής 
Υπηρεσιών

Προϋπολογισμός   - Παρατηρή-
σεις

 Τα τετεραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
α.α. ΑΡΙΘΜΟΣ (1) ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΕΣ (3) ΑΘΡΟΙΣΜΑ
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(€)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕ
Σ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
(€)

ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩ
Ν ΕΙΣΦΟΡΩΝ
(€)

ΕΡΓΑΣΙΜΕ
Σ 
ΗΜΕΡΕΣ

ΜΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΕ
Σ 
ΗΜΕΡΕΣ

1
2
3
4
5

ΣΥΝΟΛΟ

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. 

3. Να 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 εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
 Τα τετεραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

AΡΘΡΟ 13.
ΥΠΟΒΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY ΦΑKEΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ

1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονικά προσφορά στην ως άνω δικτυακή πύλη, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 και 
συμπληρωματικά στο π.δ. 118/2007, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει 
στοιχεία που απαιτούνται, εφόσον πρώτα εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση που 
προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας.
3. Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό 
υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει 
την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να 
εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και 
Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης του εδαφίου β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 11 της παρούσας. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται ιδιαίτερος 
διορισμός εκπροσώπου και Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός μετέχει σε ένωση 
προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά, και έχει συνεπώς συμπληρωθεί η 
υπεύθυνη δήλωση της περ. xi του εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας.
4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, κανένα 
συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει 
αίτηση έκδοσής του ή υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή του. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 
δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα 
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υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση και η 
διευκρίνιση επιτρέπεται μόνο για τα υποβληθέντα στοιχεία, αφού δεν επιτρέπεται η εκ των 
υστέρων προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών.
5. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός εάν η κατάθεση των 
προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς 
διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των προσφορών.
6. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η : 24η /02 /2015 και ώρα: 8:00πμ.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 23η/03/2015 και ώρα : 17:00
7. Αμέσως μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 
εφόσον γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα στοιχεία των υποψήφιων εταιρειών, που λαμβάνουν 
μέρος στον εν λόγω Διαγωνισμό, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να υποβάλει γραπτό 
αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των Υποψηφίων, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 (Α'88).
Το προαναφερθέν πιστοποιητικό αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος και διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια Επιτροπή, 
που θα διενεργήσει το Διαγωνισμό, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες της 
αρμοδιότητάς της, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν.4144/2013 (Α' 88).
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αποστολής του πιστοποιητικού, ήτοι των 
δεκαπέντε (15) ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14.
 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013, οι 
Υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν την Προσφορά τους σε ηλεκτρονικό φάκελο εντός της 
αναγραφόμενης στην Προκήρυξη, προθεσμίας.
2. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής :

- Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και,
- Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού.

3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
συγκεκριμένα:
- τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και
- τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 της παρούσας ως απαραίτητα στοιχεία 
Τεχνικής Προσφοράς.

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

4. Στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
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οικονομική προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα
στο άρθρο 15 της παρούσας.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
5. Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Υποψήφιος Ανάδοχος σημαίνει, με χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήματος ηλεκτρονικής διενέργειας του Διαγωνισμού, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
6. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

7. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία 
και η διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών τους.
8. Δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που 
υπεβλήθηκαν εκτός της αναγραφόμενης στην Προκήρυξη προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών όπως τηρείται μέσω των υπηρεσιών χρονοσήμανσης του Συστήματος.
9. Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της Προκήρυξης.
10. Οι Υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 
15 παρ. 2 περ. α (1) του Π.Δ. 118/2007 κατά της Προκήρυξης του Διαγωνισμού, ή η ανωτέρω 
ένσταση έχει απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της Προκήρυξης.
11. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε 
οποιονδήποτε όρο της Προκήρυξης απορρίπτονται.

  
ΑΡΘΡΟ 15. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Η οικονομική προσφορά των Υποψηφίων Αναδόχων θα δοθεί μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά 
για την υλοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών του παρόντος Διαγωνισμού, η οποία θα 
αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Η διάρθρωση της Οικονομικής Προσφοράς θα είναι η εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΤΙΡΙΟ
………………………
………………………
………………………

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ /
ΜΗΝΑ

ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

21



 ΣΥΝΟΛΟ Α:     
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
   
ΣΥΝΟΛΟ Β:     
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
   
ΣΥΝΟΛΟ Γ:     
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
   
ΣΥΝΟΛΟ ∆:     
Νόµιµος ΦΠΑ      
ΣΥΝΟΛΟ Ε:     
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
…………………………………………………

                                                                                                                                 
                                               ΤΙΜΕΣ 
  1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ , όπως αναφέρεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ,  θα 
αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
 2. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση  ευρώ σε ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 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 
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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
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.              
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.
8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
  απορρίπτονται. 
9.Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ' 
αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και οδηγούν στην 
απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει.
11.Η συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα εξαχθεί ηλεκτρονικά από το Σύστημα και 
αντιστοιχεί στο επί του πίνακα άθροισμα των γινομένων όλων των οικονομικών στοιχείων, θα 
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ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Οι τιμές της 
Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους Υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη 
αποζημίωσή τους για την υλοποίηση των υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα, και δεν 
θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας.
12.      Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα έχει υπολογισθεί βάσει 
των όσων προβλέπει η ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
Η τιμή που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα έχει υπολογισθεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 
(Α'38), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 ΤΟΥ Ν. 4046/2012 (Α' 28) 
και τους κανόνες της Εργατικής Νομοθεσίας.
13.      Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, η Επιτροπή, 
πριν διατυπώσει πρόταση κατακύρωσης προς την Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 
από τους συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία ή μη, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, πριν την απόρριψη της προσφοράς, όπως αυτό αναφέρεται στο 
άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε 
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
14.     Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές καθ' 
όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία.
15.    Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στον πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των αντιστοίχων 
αριθμητικών πράξεων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο τιμών επί 
ορισμένου πεδίου, θεωρείται ότι η υπηρεσία του εν λόγω πεδίου παρέχεται δωρεάν και 
εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως 
αυτό έχει αντικατασταθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013.
16.    Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 
επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών.
17. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους επί εκατόν 
πενήντα (150) ημέρες από την επομένη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και για 
το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 16. 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:00 π.μ. μέσω 
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.
2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά.
3. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν.
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών και των (υπο)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, 
εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, των Υποψηφίων, που 
έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν 
τους σχετικούς όρους της Προκήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό πρακτικό περί 
αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των Υποψηφίων. Το ανωτέρω 
πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής, κοινοποιείται για έγκριση στο 
αρμόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους Υποψηφίους.
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιεί στους Υποψήφιους, των οποίων 
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των (υπο)φακέλων 
««Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ημερομηνία και ώρα που θα 
πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομικής 
Προσφοράς.
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6. Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα η αρμόδια Επιτροπή, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, αποσφραγίζει τους 
ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Οικονομική Προσφορά» και προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών.
7. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ως εξής:
(α) απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονομικές προσφορές που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 της παρούσας, και
(β) εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας.
8. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά. Το ανωτέρω πρακτικό μαζί με τυχόν 
άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Η 
σχετική απόφαση κοινοποιείται στους Υποψηφίους.
9. Εφόσον συντρέχει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις, η προσφορά 
του Υποψηφίου απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν αξιολογείται, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Προκήρυξη:

• Προσφορά που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής των προσφορών.
• Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές.
• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή μη προσήκουσα υποβολή δικαιολογητικού.
• Έλλειψη επίσημης μετάφρασης δικαιολογητικών στην Ελληνική γλώσσα, σε 
περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
• Έλλειψη εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ή μετάφρασής της στην Ελληνική γλώσσα, 
σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή.
• Έλλειψη ένορκης βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης σε περίπτωση εγκατάστασης στην 
αλλοδαπή ή σε περίπτωση που η αρμόδια Αρχή δεν εκδίδει σχετικό δικαιολογητικό.
• Μη προσκόμιση διευκρινίσεων επί σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Διαγωνισμού.
• Χρόνος ισχύος προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
• Σε περίπτωση άρνησης παράτασης ισχύος της προσφοράς ή μη απάντησης εντός του 
ορισμένου χρονικού διαστήματος, αν προκύψει σχετικό ζήτημα.
• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/και αντιφατική.
• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους, όπως αυτοί καθορίζονται 
στην παρούσα Προκήρυξη.
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και το Παράρτημα 
Α' της Προκήρυξης. Για τον υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς ισχύουν όσα ορίζονται 
στο άρθρο 15 της παρούσας.
• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή σε 
συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της παρούσας.
• Προσφορά στην οποία δεν αναγράφεται τιμή σε Ευρώ ή στην οποία δίνεται τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στην παρ. 
15.2 του άρθρου 15 της παρούσας.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στο λοιπό σώμα 
της Προκήρυξης προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται 
ως απαράδεκτη και οι οποίοι δηλώνονται ρητά.

ΑΡΘΡΟ 17. 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 
παρούσας και του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007, ο Υποψήφιος που υπέβαλε τη χαμηλότερη 
τιμή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 
σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίησή του από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά:
ί. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου (πριν την ημερομηνία της 
σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή), από το οποίο να 
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προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 11, παρ. 1, εδάφιο α', περ.i της παρούσας.
• Σε περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και τις 
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους 
του. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από συνεταιρισμό, το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου αφορά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
υποβάλλεται απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω 
δύο παραγράφους του παρόντος άρθρου.
• Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, ο Υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάπτει σε ηλεκτρονικό αρχείο σε 
μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
ii. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτουν τα 
ακόλουθα:

 Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης.

 Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν 
τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

 Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), καθώς και 
πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης των προαναφερθέντων νομοθετημάτων.

- Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια υπηρεσία της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, της οποίας είναι 
εγγεγραμμένος ο Υποψήφιος, σύμφωνα με το στοιχείο 1α της παρ. 1 του άρθρου 7α και της 
παρ. 12 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990 όπως ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας.
- Για τις ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και τις προσωπικές 
εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας του Υποψηφίου, ότι δεν τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης ή υπό 
ανάλογη κατάσταση.

 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει 
να προσκομίζεται πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο 
κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
στην οποία είναι εγκατεστημένο, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά 
πιστοποιητικά.

 Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 
περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη  βεβαίωση του

Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του 
Υποψηφίου. Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι προαναφερόμενες νομικές καταστάσεις. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από 
ένωση ή κοινοπραξία, τότε όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της 
ξεχωριστά.
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• Τα πιστοποιητικά της περίπτωσης ίί. του παρόντος άρθρου πρέπει να έχουν εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης 
από την Αναθέτουσα Αρχή.
iii. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης από την αρμόδια Επιτροπή ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
• Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους 
απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του Υποψηφίου και όχι 
μόνο τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.
ίν. Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα του Υποψήφιου Αναδόχου στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή την αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα 
ΤAXISNet κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του Υποψήφιου 
Αναδόχου περί υποβολής του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Εάν ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος παρουσιάζεται μη ενήμερος φορολογικά, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός 
προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής ειδοποίησής 
του Υποψήφιου Αναδόχου για την υποβολή του φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, να 
τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο προσήκοντα τρόπο να καταθέσει φορολογική 
ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας των είκοσι (20) 
ημερών , όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 6 του Π.Δ. 118/2007, από 
την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμερος.
Εάν ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
υποβάλλει την απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf 
εντός της εκ του νόμου ταχθείσας προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και καταθέτει ή 
αποστέλλει αυτήν ταχυδρομικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής , ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 
ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
ν. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
Υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του καθώς και ότι είναι, κατά την ημέρα 
υποβολής της προσφοράς, εγγεγραμμένος σε αυτό.
νί. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης καθώς και 
ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων), από τα οποία να προκύπτει ότι το 
ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. i της παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας. Εάν η 
επιχείρηση λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας θα πρέπει να υποβάλει 
ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.
2. Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων iii, 
iν και ν της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο Υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό.
3. Όλα τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης πρέπει να υποβληθούν 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 της Υ.Α αρ. Π1/2390/16-10-2013 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/Β'/21-10-2013).
4. Τα περιεχόμενα στον ηλεκτρονικό φάκελο, δικαιολογητικά κατακύρωσης, 
προσκομίζονται στην Αναθέτουσα αρχή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 
αντίγραφο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.
5. Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γνωστοποιηθεί, με σχετική ηλεκτρονική ανακοίνωση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, σε αυτούς που δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου της 
αποσφράγισης, μέσω της διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
6. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση 
των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.
7. Αμέσως μετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του αποσφραγισθέντος ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης».
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8. Μετά από σχετικό έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρ. 19 του Π.Δ. 118/2007 και εφόσον 
διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
προτείνει την ανακήρυξη ως Αναδόχου του Υποψήφιου που έχει υποβάλει την προσφορά με 
τη χαμηλότερη τιμή, με σύνταξη σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή 
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
απευθύνεται στον Υποψήφιο που υπέβαλε προσφορά με τη δεύτερη κατά σειρά χαμηλότερη 
τιμή, ζητώντας να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, κ.ο.κ.
9. Η κατακύρωση χωρεί ηλεκτρονικά και η απόφαση του αρμόδιου οργάνου περί 
ανακήρυξης του Υποψήφιου ως Αναδόχου κοινοποιείται και εγγράφως στον εν λόγω 
Υποψήφιο από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και αφού η 
Επιτροπή Διαγωνισμού καταθέσει στην εν λόγω Δ/νση το τελικό πρακτικό, ως ορίζεται 
ανωτέρω, καθώς και τυχόν κάθε άλλο στοιχείο του Διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, 
δικαιολογητικά, επιστολές κλπ).
10. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή ή/και έντυπη προσκόμιση των 
δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το Διαγωνισμό. Αν 
κανένας από τους Υποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ή/και δεν προσκομίσει, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου, ο Διαγωνισμός ματαιώνεται.
11. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παραγράφου 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή 
ο υπόχρεος προς τούτο Υποψήφιος δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου 
Π.Δ., καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του Υποψηφίου, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόμενα ελάχιστα 
αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που καθορίζονται στην 
παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 8α του Π.Δ. 118/2007. 
                                                      

ΑΡΘΡΟ 18.
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 
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.
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης , οι προμηθευτές είναι  υποχρεωμένοι  να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% (άρθρο 25 παρ. 5   περ.α ΠΔ 
118/2007)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.
3. 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.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ. Π. Δ  ( Π. Δ 118/07 ).

ΑΡΘΡΟ 19.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα, μετά την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια ειδική 
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επιτροπή παρακολούθησης του έργου της Αναθέτουσας Αρχής και μετά την προσκόμιση από 
τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε μήνα: α. Τιμολόγιο
β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
γ. Φορολογική Ενημερότητα
δ. Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού ,που θα είναι σύμφωνο με την υποβληθείσα 
προσφορά (όσον αφορά ηλικιακά όρια και οικογενειακή κατάσταση
ε. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του 
απασχολούμενου προσωπικού
στ. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε
περίπτωση αλλαγής εργαζόμενου για οποιοδήποτε λόγο
ζ. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς,   σε   περίπτωση   που   η   πληρωμή   των εργαζομένων
πραγματοποιείται μέσω τραπέζης
η. Μισθοδοτική Κατάσταση
θ. Βεβαιώσεις αποδοχών, υπογεγραμμένες από τον κάθε ένα εργαζόμενο ξεχωριστά, σε 
περίπτωση που η πληρωμή τους δεν πραγματοποιείται μέσω τραπέζης,
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής.
        Κρατήσεις που βαρύνουν τις υπηρεσίες αυτές είναι :            
        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.

        Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται   
        στο άρθρο 35 του Κ. Π. Δ ( Π. Δ 118/08 ).
ι. Το σύνολο των δώδεκα (12) τμηματικών πληρωμών του Αναδόχου δεν μπορεί να 
υπερβεί την ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και 
την οικονομική προσφορά του που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 20. 
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός ημερομηνίας που θα καθοριστεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας την 
προβλεπομένη από το άρθρο 19 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής.
2. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν προσέρχεται 
να την υπογράψει εντός της προθεσμίας που ορίστηκε, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
34 του Π.Δ. 118/2007 και κηρύσσεται έκπτωτος, όπου η Αναθέτουσα Αρχή επιβάλλει 
αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
3. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Αναθέτουσας Αρχής η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
4. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής
υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύμβασης. β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. γ. Το είδος της 
ανάθεσης. δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας.
στ. Το αντικείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας.
ζ. Τον τρόπο πληρωμής.
η. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
θ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
ι. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
κ. Τους όρους της σύμβασης και την αμοιβή του Αναδόχου.
Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα ΣΤ' της παρούσης.
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5. Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης
5.1 Η παρακολούθηση της υλοποίησης των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται
από Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου, η οποία θα ορισθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή.
5.2 Η Επιτροπή αυτή έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε
συναντήσεις, κατά τις οποίες ο Ανάδοχος παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης των
εργασιών του, συζητώντας πιθανά προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν
κατά την διάρκεια υλοποίησής τους. Κατά τις συναντήσεις αυτές δίδονται και
κατευθύνσεις καθώς και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
5.3 Η Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να απευθύνεται και εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο, δίδοντας συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις.
5.4 Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης επί της παροχής των υπηρεσιών του. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη που 
γνωστοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο πρέπει να επανορθώνεται από αυτόν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία που τάσσεται στο σχετικό έγγραφο. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
επανορθώνει τα ελαττώματα ή παραλείψεις, κατά την παροχή της υπηρεσίας του, μέχρι τη 
λήξη της Σύμβασης.
5.5 Αν η Υπηρεσία ή η Επιτροπή Παρακολούθησης Καλής Εκτέλεσης του Έργου, 
διαπιστώσουν παραβάσεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι 
παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν 
από τη Σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από των αποδέκτη των 
υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
5.6 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ενημερωθεί εγγράφως για δεύτερη φορά για 
πράξη επιβολής προστίμου από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 
όπως ορίζεται στη παρ. 6 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, λόγω παράβασης που αφορά στην αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση 
αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αναγκαστικά οδηγείται 
σε καταγγελία της Σύμβασης.
5.7 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της σύμβασης 
ή δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο 
και να καταπέμψει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιβάλλοντάς του 
αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις.

                                                       

ΑΡΘΡΟ 21. 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –

 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η παροχή της υπηρεσίας καθαρισμού των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Σε περίπτωση μη 
προσήκουσας εκτέλεσης των όρων, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, εκτός των 
προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεων, υποχρεούται να καταβάλει, ως 
ποινική ρήτρα, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης το 0,5% του τιμήματος, που προβλέπεται 
για τον ετήσιο καθημερινό και περιοδικό καθαρισμό
των χώρων της Αναθέτουσας, ήτοι ……………..ευρώ (…………….ευρώ Χ………………
0,5%= €).
Οι ποινικές ρήτρες και η έκπτωση δεν επιβάλλονται, αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση ή η μη προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης οφείλεται σε ανωτέρα 
βία, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
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βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν, που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά: α) πλημμύρα, β) σεισμός, δ) πόλεμος, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχος, που επικαλείται υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων σε γεγονός ανωτέρας βίας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε 
περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή δεν προσκομίσει τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στερείται του δικαιώματος 
να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. Σε περίπτωση 
άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του 
Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 22.
 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Υποψηφίου στο Διαγωνισμό και της 
νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, μπορεί να ασκηθεί 
ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 3886/2010 (Α' 173).
2. Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
Υποψηφίους μέσω του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 
pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 
του Π.Δ. 118/2007 απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του Δημοσίου. Σχετικά με την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf από τους πιστοποιημένους Υποψηφίους και προσκομίζεται 
ταυτόχρονα και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή.
4. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. Το ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 €.
5. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της επιτροπής 
αξιολόγησης ενστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 και το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 22
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.
                                                                  
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  Γ  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΟΦ

      CPV 90919200-4
                 

                                              
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΟΦ
CPV 90919200-4
                
          
                              
                        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 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.
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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.
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.
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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).         
                             

                                                                                     Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                               Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΚΟΥ

                                                                                        ΧΡ. ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

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

ΕΥΡΩ. …………………………………
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       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.

                                                                                                                   
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Ε

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 
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…………….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.- 

                       
                                                ΠΑΡΑΡΤHΜΑ  ΣΤ

                                             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              2015 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.  /2015
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 

35



παραλαβή του είδους τμηματικά ανά μήνα, βάσει νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
στους όρους της Διακ. /2015

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.  /15 )
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  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 
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της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που 
προβλέπονται στη Σύμβαση. 
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.  /15 ) 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 παροχή των προβλεπομένων υπηρεσιών 
από τον Ανάδοχο 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

  Η Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ε.Ο.Φ.                                               Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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