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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ
Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός
Πληροφορίες: Ε. Αγγελοπούλου (2132040478)

Χολαργός, 19581/01-03-2021
Αρ. Διακ. 03/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση
υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284
στον Χολαργό καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.
Βενιζέλου 1 στην Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 909192004) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα
2. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως ισχύει
σήμερα
4. Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. Tου Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
6. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»
7. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
9. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
10. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
11. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
12. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15
13. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»
14. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»
15. Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της
Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
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Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης»
16. Της με αρ. 56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
17. Την αριθμ. 588/29-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) κατευθυντήρια οδηγία 19 (2η έκδοση)
της ΕΑΑΔΗΣΥ για Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ)
του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
18. Την αριθμ. 949/13-02-2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) κατευθυντήρια οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ
για «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»

19. Του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του Ν. 3863/2010
(Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις»
20. Το υπ' αριθμ. 96797/15.12.2015 έγγραφο του Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Δημόσιες
Συμβάσεις κατ' αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) βάσει του άρθρου 12 του Ν.2716/1999
21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Τις αποφάσεις Προέδρου ΕΟΦ:
1. Την αριθμ. 8058/28-01-2021 έγκριση σκοπιμότητας για την ανάθεση υπηρεσιών
καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284 στον Χολαργό
καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 1 στην
Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 90919200-4) με δικαίωμα
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος
2. Την αριθμ. 10066/02-02-2021(ΑΔΑ: Ψ63Ν469Η25-33Γ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
σύμφωνα με την οποία η ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού συνολικού ποσού (86.250,00)€
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2021 (ειδ. φορέας 0840,
ΚΑΕ 0845, αρ. π. 3)
3. Την αριθμ. 17456/23-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΤΗ469Η25-ΗΟΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
σύμφωνα με την οποία η ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού συνολικού ποσού (115.000,00)€
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022 (ειδ. φορέας 0840,
ΚΑΕ 0845)
4. Την αριθμ. 10178/02-02-2021 (ΑΔΑ: 675Ψ469Η25-Ο76) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
σύμφωνα με την οποία η ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού συνολικού ποσού (28.750,00)€
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2023 (ειδ. φορέας 0840,
ΚΑΕ 0845)
5. Την αριθμ. 19580/01-03-2021 απόφαση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
κάτω των ορίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων (εφεξής: Διαγωνισμό) επιλογής αναδόχου για την
ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284
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στον Χολαργό καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 1
στην Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 90919200-4) με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής και
προϋπολογισθείσας αξίας (92.741,94)€ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι (22.258,06)€, συνολικά
(115.000,00)€ και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος με αντίστοιχη προϋπολογισθείσα
δαπάνη (92.741,94)€ πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι (22.258,06)€, συνολικά (115.000,00)€.
1.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε πέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης απόφασης προκήρυξης και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, περίληψης
της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ανάρτησης της Διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στο site του ΕΟΦ (www.eof.gr).
2.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών (ΥΑ 56902/215 [(Β΄1924/02-06-2017)]
3.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
8 της Διακήρυξης έχουν κατ΄αποκλειστικότητα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.
4412/2016 και την αριθ. 111297/11-12-2017 απόφαση Προέδρου ΕΟΦ περί έγκρισης
σκοπιμότητας της εν λόγω υπηρεσίας, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 οι οποίοι πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρθρου 10 & 11 της παρούσας.
4.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
και να έχουν εγγραφεί στο
Εθνικό
Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
5.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
6.
Κάθε ΚΟΙΣΠΕ συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, υποβάλλει προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο
Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης οικονομικών φορέων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι
έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολό τους ως μη
κανονικές.
7.
Ως
ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 01η/03/2021 και ώρα: 17:00
8.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 16η/03/2021 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
9.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.
10.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα
αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα του ΕΟΦ, δηλαδή την Επιτροπή διενέργειας Ανοικτών
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών κάτω και άνω των ορίων (πλην Πληροφορικής) έτους 2021, η οποία
έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. 137441/31-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ3Α469Η25-Ο94) απόφαση Προέδρου
ΕΟΦ.
11.
Σε κάθε στάδιο, αμέσως μετά την αποσφράγιση προσφορών, οι οικονομικοί φορείς
δύνανται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των αποσφραγισθέντων φακέλων των
προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
12.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
13.
Οι υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού. Η ισχύς της
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προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον ΕΟΦ, πριν από τη λήξη της, για
διάστημα εκατόν πενήντα ημερών (150) ημερών, κατά ανώτατο όριο.
14.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, αποκλειστικά στην ελληνική
γλώσσα (φέροντα ψηφιακή υπογραφή), στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.ebs.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. της λειτουργίας της
«Επικοινωνίας» μέχρι και 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της
προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών και θα απαντηθούν το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
υποβολή των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών όταν οι διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα δεν
απαντήθηκαν το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της
προθεσμίας και όταν οι όροι της Διακήρυξης υπόκεινται αλλαγές.
15.
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δε γίνονται αποδεκτές.
16.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% της προϋπολογισθείσας αξίας
άνευ ΦΠΑ μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης, 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 μη κανονική.
17.
Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης
18.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θα είναι ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός Φ.Π.Α.
19.
Η Διακήρυξη περιλαμβάνει τα παρακάτω παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Φ.

Δ Η Μ Η ΤΡ Ι ΟΣ Φ ΙΛ Ι Π Π ΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΝΠΔΔ, ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΟΦ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ (CPV:
90919200-4) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΑΠΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΠΟΨΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ:
(115.000,00)€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
(115.000,00)€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 01/03/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:16/03/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 01/03/2021
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ site ΤΟΥ ΕΟΦ (www.eof.gr): 01/03/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:
01/03/2021, 17:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/03/2021,
17:00
ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
(www.promitheus.gov.gr), ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΣΗΔΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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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:
Οικονομικός φορέας
Κάθε νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων
Ανάδοχος
Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και να υλοποιήσει
την υπηρεσία
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.
Προσφέρων
Κάθε ΚΟΙΣΠΕ ή ένωση ΚΟΙΣΠΕ που συμμετέχει στο Διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά.
Υπηρεσία
Η ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284
στον Χολαργό καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 1
στην Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 90919200-4) και δικαίωμα
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης
Διαγωνισμός
Ο παρών Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου για την
ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284
στον Χολαργό καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 1
στην Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 90919200-4) από την υπογραφή
της σύμβασης και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, που διεξάγεται σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης.
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 της
παρ.1, άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Διακήρυξη
Η παρούσα υπ' αριθμ. 03/2021 Διακήρυξη Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση
υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284 στον
Χολαργό καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 1 στην
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Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 90919200-4) από την υπογραφή της
σύμβασης και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τα συνημμένα σε αυτή
παραρτήματα Α' έως Ε΄, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Ανάθεση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία θα κατακυρωθεί η υλοποίηση του αντικειμένου
του Διαγωνισμού στον ανάδοχο.
Σύμβαση
Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα επιλεγεί.

ως

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 (κωδικός
NUTS: EL301)
Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού: κα. Ε. ΑγγελοπούλουΔ/νση Οικ/κου-Τμήμα Προμηθειών (τηλ: 2132040478 - e-mail eangelopoulou@eof.gr.
Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του Διαγωνισμού: κ. Χ. Σεραφόπουλο, Διεύθυνση
Διοικητικού του ΕΟΦ, τηλ. 2132040370.

ΑΡΘΡΟ 3.
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1.
Με την παρούσα απόφαση προκηρύσσεται ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των
ορίων σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά
μόνο βάσει τιμής, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει
σήμερα, καθώς και τους όρους της Διακήρυξης.
1.
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της απόφασης προκήρυξης
και Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
2.
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ιστοχώρο του προγράμματος Διαύγεια και το
κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται στο site του ΕΟΦ (www.eof.gr)

ΑΡΘΡΟ 4.
ΓΛΩΣΣΑ
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
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μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά το νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Μόνο τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση
υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ (Μεσογείων 284 στον
Χολαργό καθώς και του μισθωμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 1 στην
Παλλήνη Αττικής) για χρονικό διάστημα ενός έτους (CPV: 90919200-4) από την υπογραφή της
σύμβασης και δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Τα προς καθαριότητα κτίρια του ΕΟΦ είναι τα ακόλουθα:
i. Κτίριο ΕΟΦ Λ. Μεσογείων 284 – Χολαργός (κωδικός NUTS: EL301)
ii. Κτίριο (μισθωμένο) ΕΟΦ Ελ. Βενιζέλου 1 στην Παλλήνη Αττικής) (κωδικός NUTS:
EL305)

ΑΡΘΡΟ 6.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





Η σχετική δαπάνη ανέρχεται και δε θα ξεπεράσει το ποσό των εκατό δεκαπέντε χιλιάδων
ευρώ (115.000,00)€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δηλαδή (92.741,94)€ καθαρή αξία
συν (22.258,06)€, ΦΠΑ 24% .
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει:
Τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 για το ποσό των (86.250,00)€, επί ειδικού φορέα
0840 και Κ.Α.Ε. 0845, αρ. π.3 σύμφωνα με την αριθμ. 10066/02-02-2021(ΑΔΑ:
Ψ63Ν469Η25-33Γ) απόφαση Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων,
Τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022 για το ποσό των (28.750,00)€, επί ειδικού φορέα
0840 και Κ.Α.Ε. 0845 περί ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 17456/23-022021 (ΑΔΑ: 6ΘΤΗ469Η25-ΗΟΖ)
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον
έτος θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2022 κατά (86.250,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
σύμφωνα με την αριθμ. 17456/23-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΤΗ469Η25-ΗΟΖ) και το οικονομικό
έτος 2023 κατά (28.750,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την αριθμ.
10178/02-02-2021 (ΑΔΑ: 675Ψ469Η25-Ο76) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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ΑΡΘΡΟ 7.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, ο οποίος εξ
αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του οικονομικού
φορέα 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.
2.
Οι οικονομικοί φορείς 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 προσφέροντες.
4.
Ματαίωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα:

Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού
Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να γίνει με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής στις
περιπτώσεις:

λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το
υπό ανάθεση αντικείμενο

αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης

αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη

αν λήξει το ανώτατο όριο παράτασης ισχύος της προσφοράς όπως ορίζουν οι
όροι της Διακήρυξης

1.

5.
Όλοι οι όροι της Διακήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της
προσφοράς των οικονομικών φορέων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους οικονομικούς
φορείς ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς
οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό.
6.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
7.
Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θεωρούνται
δεσμευτικά για τους Υποψήφιους.
8.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150)
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του
Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου
απορρίπτεται ως μη κανονική. 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.
Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας υποβάλει με την προσφορά του στοιχεία και
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους
συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων υποχρεούται να
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σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 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.
11.
Σε περίπτωση συμμετοχής, η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Προαπαιτούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να έχουν
εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ακολουθώντας
την διαδικασία που ορίζεται στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη
χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή
σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση φέρει υπογραφή έως και δέκα
(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ





Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν.2716/1999 οι οποίοι πρέπει
να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 & 11. Επίσης:
Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, τα
μέλη των οποίων να ανήκουν στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή να είναι
Κοι.Σ.Π.Ε. Ο Οργανισμός δεν απαιτεί από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής,
ωστόσο, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, μπορεί να το απαιτήσει, στο βαθμό που η
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι του ΕΟΦ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης.
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) που πρόκειται βάσει
του άρθρου 58 και 131 του Ν.4412/2016 να αναθέσουν σε τρίτους μέρος της
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας, τότε ο υπεργολάβος πρέπει να είναι και
αυτός ΚΟΙΣΠΕ, εφόσον υπερβαίνει το 15% του συνολικού ποσού της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 9.
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 18 του Ν.4412/2016)
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΑΡΘΡΟ 10.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Άρθρο 130 του Ν.4412/2016)
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Επίσης, στη συγκεκριμένη σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄
115) και συγκεκριμένα:
 Ο αριθμός των εργαζομένων
 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 αυτών
των εργαζομένων
 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
 Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, για τον καθαρισμό χώρων
καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με τον οποίο:
Εργολάβος που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται
άμεσα να ενημερώνει εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης
φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 11.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
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τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2. α) Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
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δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
β) εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3. Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας βρίσκεται στην ακόλουθη κατάσταση:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Εάν στην ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
4. Όταν στον προσφέροντα οικονομικό φορέα έχει επιβληθεί, με την ΚΥΑ του άρθρ.74 του
Ν.4412/2016, η ποινή αποκλεισμού, οπότε και αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε οικονομικός φορέας 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 με ψηφιακή υπογραφή (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο άρθρο 7):
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Α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016, για την προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε καμία από
τις καταστάσεις του των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν. Το ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986, συμπληρώνεται και υποβάλλεται
σύμφωνα με το υπόδειγμα ΤΕΥΔ σε μορφή PDF που είναι αναρτημένο στο portal του
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και
να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης (μεγαλύτερο του 30%
του ποσοστού επί της συνολικής αξίας της σύμβασης), τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ
του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των
υπεργολάβου/ων
Το ΤΕΥΔ είναι δυνατόν να υπογράφεται ηλεκτρονικά (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο
άρθρο 7) μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για την
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται ηλεκτρονικά (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο
άρθρο 7) έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην Ελληνική εθνική πλατφόρμα
ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαχείρισης eΤΕΥΔ, ονόματι Promitheus ESPDint να δημιουργούν το
ΤΕΥΔ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό
και αναφέρονται στο σχετικό αρχείο ΤΕΥΔ σε μορφή PDF που είναι αναρτημένο στο portal του
διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να το εκτυπώνουν σε μορφή PDF προκειμένου να το υπογράψουν
ηλεκτρονικά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. Διαφορετικά μπορούν να
χρησιμοποιήσουν το αρχείο xml που είναι αναρτημένο στο portal του διαγωνισμού και
αντίστοιχα να το μετατρέψουν σε αρχείο PDF.
Β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Ως εγγύηση συμμετοχής καταβάλλεται το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
προαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρ.72 του Ν.4412/2016).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζει η Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του
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Ν.4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η
εγγύηση
συμμετοχής
επιστρέφεται
στους
λοιπούς
προσφέροντες
μετά:
α) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
Β) Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ΄αυτών
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κάθε οικονομικός φορέας 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 στοιχεία που αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της Διακήρυξης και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης πρέπει να υποβάλει με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο άρθρο
7), στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει:
 Ότι η προσφορά συντάχτηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση
 Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και του
δικαιώματος προαίρεσης σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί από τον ΕΟΦ
Οι οικονομικοί φορείς, επίσης, αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν, όπως επίσης και το τμήμα για το οποίο θα στηρίζεται στις ικανότητες
τρίτων. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά της περίπτωσης 2 του άρθρου 12 που αφορούν
στον υπεργολάβο προσκομίζονται από τον προσφέροντα.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης. Ειδικά τα ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Ο ΕΟΦ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 13.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλουν με ηλεκτρονική
υπογραφή (ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο άρθρο 7) τα ακόλουθα στοιχεία (άρθρο 68 παρ 1
Ν.3863/2010 (Α΄ 115)):
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στην σύμβαση
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, για τον καθαρισμό χώρων
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των
υπηρεσιών τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώνουν το ακόλουθο Έντυπο οικονομικής
προφοράς, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω στοιχεία που απαιτούνται από το Ν.
3863/2010 και να το υποβάλουν υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Κοι.Σ.Π.Ε.
α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1
Αριθμός
εργαζομένων
ανά
ημέρα
καθαρισμού
2
Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο
3
Ώρες εργασίας εργαζομένου ανά ημέρα
καθαρισμού
4
Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την
περίοδο παροχής της υπηρεσίας (αφορά
τις εργάσιμες ημέρες)
5
Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου
(βάσει ΣΣΕ)
6
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που
αφορά στις αποδοχές για το σύνολο των
εργαζομένων
την
περίοδο
παροχής
υπηρεσίας (12 μήνες)
7
Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά για το σύνολο
των εργαζομένων την περίοδο παροχής
υπηρεσίας (12 μήνες)
8
Εργολαβικό κέρδος
%/
9
Νόμιμες υπέρ δημοσίου και τρίτων
κρατήσεις
10 Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
11 Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ (αριθμητικώς)
12 Συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ (ολογράφως)
13 ΦΠΑ
%/
14 Συνολικό κόστος με ΦΠΑ (αριθμητικώς)
15 Συνολικό κόστος με ΦΠΑ (ολογράφως)
16 ΣΣΕ
17 Χρόνος ισχύος προσφοράς

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Εργαζόμενος/ημέρα
Τ.μ./άτομο
Ώρες/ ημέρα
Εργάσιμες ημέρες για
12 μήνες
€/ώρα
€

€

€
€
€
€
Ευρώ
€
€
Ευρώ
(περιγραφή)
ημέρες

Η οικονομική προσφορά των οικονομικών φορέων θα δοθεί και μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
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Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά η οποία
θα αποτελεί και τη Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας στην
Αναθέτουσα Αρχή για ένα (1) έτος με την δέσμευση ότι η προσφορά θα ισχύει και για
ένα επιπλέον έτος σε περίπτωση που ο ΕΟΦ ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης.
Συγκεκριμένα:
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, 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 μη κανονικές.
3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως μη κανονικές.
4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.
6. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
7. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως μη κανονική.
8. 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 οικονομικού φορέα, που τις διατυπώνει.
9. Η συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα εξαχθεί ηλεκτρονικά από το Σύστημα, θα
ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Οι τιμές της
Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους οικονομικούς φορείς, αποτελούν την
πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση του αντικειμένου του διαγωνισμού, που
αναφέρονται στην παρούσα, και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που
αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
10. 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.
11. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς επί εκατόν
πενήντα (150) ημέρες από την επομένη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών
του Διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι οικονομικοί φορείς αποδέχτηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται.
12. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές (άρθρο
102 του Ν.4412/2016).

AΡΘΡΟ 14.
ΥΠΟΒΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚOY ΦΑKEΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ
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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.ebs.eprocurement.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 στην αρ. 56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) Απόφασης και
συμπληρωματικά στο N.4412/2016, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά και εν γένει
στοιχεία που απαιτούνται, εφόσον πρώτα εξασφαλίσουν τη σχετική πιστοποίηση που
προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας.
3.
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 εγγράφως τους προσφέροντες να συμπληρώσουν και/ή να
διευκρινίσουν τα υποβληθέντα ηλεκτρονικά έγγραφα και πιστοποιητικά μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσααρχή,δενλαμβάνεταιυπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως
δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74),
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που
έχουνήδηυποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης (άρθρο 102 του Ν.4412/2016).
4. Ως
ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η : 01/03/2021 και ώρα: 17:00
5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η: 16/03/2021 και ώρα: 17:00

ΑΡΘΡΟ 15.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 11:00 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 γίνεται αρχικά αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά.
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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 οικονομικών
φορέων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν
ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της Διακήρυξης και συντάσσει προς τούτο σχετικό
πρακτικό περί αιτιολογημένης αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών των οικονομικών
φορέων.
5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«Οικονομικής Προσφοράς» των οικονομικών φορέων που δεν έχουν αποκλειστεί στο
προηγούμενο στάδιο και προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 13.
6. Η αξιολόγηση της ανάθεσης της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
7. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης κατά φθίνουσα
σειρά.
8. Τα ανωτέρω πρακτικά μαζί με τυχόν άλλα στοιχεία του Διαγωνισμού υποβάλλονται στο
αρμόδιο όργανο προς έγκριση. Η σχετική απόφαση ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
9. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

ΑΡΘΡΟ 16.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό Ανάδοχο»), να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016,
όπως καθορίζονται ειδικότερα παρακάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του Ν. 4412/2016 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος σε μορφή αρχείου pdf εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης ημερομηνίας και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 (Α΄ 74). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας αίτημα στην
λειτουργία «Επικοινωνία» προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, οπότε η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.
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Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου (με ημερομηνία έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν από
την υποβολή τους) ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο προσωρινός Ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
-

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

υποχρέωση

των



Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές (φορολογική
ενημερότητα) και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις (ασφαλιστική ενημερότητα) και τα οποία
να είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή υποβολής τους. Επίσης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.



Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος προσωρινού Αναδόχου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (με ημερομηνία έκδοσης εντός
τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή τους) από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
(Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων).

20

21PROC008212953 2021-03-01


Καταστατικό του ΚΟΙΣΠΕ σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο καταστατικό στο
αρμόδιο Ειρηνοδικείο



Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΟΙΣΠΕ από Δημόσια Αρχή



Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων
εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι



Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να
σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (υπηρεσίες καθαρισμού)

Σε περίπτωση συμμετοχής οικονομικού φορέα που δεν είναι δυνατή η έκδοση όλων των ανωτέρω,
θα πρέπει να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο φορέας από
το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Αν το κράτος μέλος ή η εν λόγω χώρα
δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες
τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή τη χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ο φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.


Υπεύθυνη δήλωση προσωρινού Αναδόχου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016

Για τα ανωτέρω, οι ένορκες βεβαιώσεις είναι αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.


Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου,
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
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δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και
στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας,
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο αλλά και για τον σχετικό φορέα.
(Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4 της
παρούσας).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής γίνεται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
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 Προσωρινού
Αναδόχου».
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το ΤΕΥΔ είναι ψευδή ή
ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής ,απορρίπτεται
η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του που είχε προσκομισθεί και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή
δήλωση
η
διαδικασία
ανάθεσης
ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης
της σύμβασης.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Η απόφαση κατακύρωσης αναφέρει την προθεσμία για αναστολή σύναψης σχετικής σύμβασης
σύμφωνα με το Άρθρο 21.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον

22

21PROC008212953 2021-03-01
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί
της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν.4412/2019
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται όπως και το ΤΕΥΔ
κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν.4412/2016 και μόνον στην
περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη
σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 17.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13)που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης (άρθρ. 72 του Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 18.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης
κατακύρωσης, να προσέλθει εντός ημερομηνίας που θα καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή και
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δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας
την προβλεπομένη από το άρθρο 17 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής.
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 105 του
Ν.4412/2016 και κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής
η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 19.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης για το χρονικό διάστημα ενός
επιπλέον έτους, η σύμβαση θα τροποποιηθεί βάσει της περ. α, της παρ.1 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και ο Ανάδοχος θα καταθέσει εκ νέου εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης όπως αναφέρεται στο Άρθρο 17 της παρούσας Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 20.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μηνιαία, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
συμβατικών υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του ΕΟΦ και κατόπιν βεβαίωσης
καλής λειτουργίας από την αρμόδια Διοικητικού. Η πληρωμή γίνεται με την προσκόμιση από τον
Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει κάθε μήνα:
1.
2.
3.
4.

Τιμολόγιο
Ασφαλιστική Ενημερότητα
Φορολογική Ενημερότητα
Μηνιαίο Παρουσιολόγιο Προσωπικού, που θα είναι σύμφωνο με την υποβληθείσα προσφορά
(όσον αφορά ηλικιακά όρια και οικογενειακή κατάσταση
5. Άδειες εργασίας επικυρωμένες
6. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο ΙΚΑ (Α.Π.Δ.), για την απόδειξη της ασφάλισης του
απασχολούμενου προσωπικού
7. Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής
εργαζόμενου για οποιοδήποτε λόγο
8. Απόδειξη κατάθεσης μισθοδοσίας προσωπικού σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, σε
περίπτωση που η πληρωμή των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω τραπέζης
9. Μισθοδοτική Κατάσταση
10. 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.
11. Μηνιαίο δελτίο πραγματοποίησης καλής εκτέλεσης του προγράμματος (θα συνυπογράφεται
από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού) προς την Επιτροπή παραλαβής εργασιών,
απαραίτητο για την εξόφληση του τιμολογίου.
Κρατήσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο:
Κράτηση 0,07% βάσει του άρθρου 44, παρ.7 Ν. 4605/2019
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Κράτηση 0,06% βάσει του άρθρου 350 παρ.3 του Ν. 4412/2016 υπέρ ΑΕΠΠ
Παρακράτηση φόρου 8% σύμφωνα με το άρθρο 64 Ν. 4172/2013
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
200 του Ν.4412/2016

ΑΡΘΡΟ 21.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ –
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. Σε περίπτωση μη
προσήκουσας εκτέλεσης των όρων, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα επιβληθούν κυρώσεις,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που δεν παρέδωσε ή την συμβατική υπηρεσία.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης
και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική
όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε
αυτήν.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, βάσει του άρθρου
204 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Για όλη τη διαδικασία υποβολής προσφυγής και εξέτασης προσφυγής από την ΑΕΠΠ
όπως και της δυνατότητας άσκησης των ένδικων βοηθημάτων από την πλευρά του
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, ισχύουν τα άρθρα 360 έως 372 του Ν.4412/2016
όπως ισχύει σήμερα.
Συγκεκριμένα:
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του
νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3
του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. Δεν
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την
προδικαστικήπροσφυγή.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
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οικονομικό φορέα ή δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο
δεκαπέντε
(15)
ημερών
από
τη
δημοσίευση
στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου (PDF), το οποίο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ή όπως διαφορετικά ορίζεται
στο άρθρο 8). Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.
4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη
ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από
άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366 του ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Επί αποδοχής προσφυγής κατά πράξης ακυρώνεται ολικώς ή μερικώς η προσβαλλόμενη πράξη, ενώ
επί αποδοχής προσφυγής κατά παράλειψης, ακυρώνεται η παράλειψη και η υπόθεση αναπέμπεται
στην αναθέτουσα αρχή για να προβεί αυτή στην οφειλόμενη ενέργεια.
Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
Οι αποφάσεις της ΑΕΠΠ υπόκεινται αποκλειστικά στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στον
Τίτλο 3 του Βιβλίου ΙV του Ν. 4412/2016.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί
να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της
διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΟΦ
Α) Κτίριο κεντρικής εγκατάστασης ΕΟΦ, Λεωφ. Μεσογείων 284 Χολαργός, πέντε (5)
ορόφων & ισογείου, συνολικής έκτασης 5.400 τ.μ. (χώροι γραφείων, βοηθητικοί και
κοινόχρηστοι χώροι).
Β) Κτίριο εκδηλώσεων - Αίθουσα «Καββαδίας -Καζάζης», συνολικής έκτασης 160 τ.μ. &
χώρος αρχείου 100τ.μ.
Γ) Περιβάλλον χώρος κτιρίων ΕΟΦ 1.800τ.μ.
Δ) Μισθωμένο κτίριο Παλλήνης, Ελ. Βενιζέλου 1 Παλλήνη, Τμήματος Γεν. Αρχείου,
συνολικής έκτασης 1.772 τ.μ.
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :
Α) Για τις κτιριακές εγκαταστάσεις Α και Β
Καθημερινά (εκτός αργιών)
07:00 - 07:30 Έλεγχος και συγκομιδή σκουπιδιών στον εξωτερικό χώρο.
07:30 - 08:30 Καθαριότητα γραφείων Προέδρου, Αντιπροέδρων και αίθουσας ΔΣ.
08:30-09:30 Καθαριότητα των δύο ασανσέρ & των τουαλετών όλων των ορόφων και συμπλήρωση
χαρτιών τουαλέτας - χεριών και σαπουνιού.
09:30 - 10:30 Συντήρηση καθαριότητας των διαδρόμων όλου του κτιρίου και τουαλετών (κτιρίου &
αίθουσας εκδηλώσεων).
10:30 - 11:00 Διακοπή ξεκούρασης
11:00 - 13:00 Πλήρης απασχόληση στα Εργαστήρια (τουλάχιστον δύο καθαριστριών
εξαιρουμένων έκτακτων περιπτώσεων μικρής διάρκειας) που
περιλαμβάνει : Καθαρισμό πάγκων εργαστηρίων με χρήση ειδικού
υγρού και απολυμαντικού παρουσία υπαλλήλων της Δ/νσης,
σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων, καθαρισμό νιπτήρων
- νεροχυτών - κρουνών και γούρνας, αποκομιδή σκουπιδιών,
έλεγχο τουαλετών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η επαφή με όργανα, μηχανήματα,
μεταφορά αντικειμένων, μετακίνηση επίπλων - συσκευών, επαφή
με ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές & εργαστηριακά υλικά,
και ο καθαρισμός των απαγωγών-κλιβάνων.
13:00 - 15:00 Καθαρισμός διαδρόμων, κλιμακοστασίων, λόμπι κτιρίου και αποκομιδή
σκουπιδιών εργαστηρίων.
15:00 - 21:00 Καθαρισμός όλων των ορόφων και ισογείου του κτιρίου
που περιλαμβάνει : Καθαρισμό γραφείων, σκούπισμα &
σφουγγάρισμα δαπέδων, αποκομιδή σκουπιδιών, έλεγχο και
καθαρισμό τουαλετών, καθώς και των γυάλινων επιφανειών
και καθρεπτών αυτών και αναπλήρωση χαρτιών και σαπουνιών.
Καθαρισμός όλων των υαλοπινάκων εσωτερικού χώρου,
των υαλοπινάκων παραθύρων εξωτερικού χώρου - όπου υπάρχει
εξωτερικός εξώστης ή δάπεδο - και όπου δεν υπάρχει εξώστης
των ανοιγόμενων υαλοπινάκων των παραθύρων.
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Καθαρισμός κτιρίου εκδηλώσεων, μετά από κάθε χρήση του και καθαρισμός
Αποθήκης υλικού, όποτε κρίνεται απαραίτητο.
Τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και σαπουνιών σε όλες τις τουαλέτες.
Μηνιαία:
Ξεσκόνισμα του πάνω μέρους των ντουλαπιών.
Καθαρισμός λεβητοστασίου – μηχανοστασίου & Τμήματος Γεν.Αρχείου - Λογιστηρίου.
Καθαρισμός περσίδων και στορ, εσωτερικών χωρισμάτων και παραθύρων του κτιρίου.
Μετά το σφουγγάρισμα των πατωμάτων πέρασμα με κατάλληλη παρκετίνη με μηχανικά
μέσα, ώστε να γυαλίσουν.
Ανά δίμηνο:
Καθάρισμα με ειδική ηλεκτρική σκούπα των υφασμάτινων επίπλων.
Καθάρισμα των πλαστικών καθισμάτων.
Καθάρισμα των εσωτερικών χωρισμάτων.
Στις ως άνω καθημερινές εργασίες και εργασίες ανά μήνα και δίμηνο θα απασχολούνται
τουλάχιστον (8) καθαριστές/τριες για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ώρες ημερησίως.
Ανά τρίμηνο:
Θα πραγματοποιείται γενικός καθαρισμός των τζαμιών του κτιρίου εξωτερικά
και εσωτερικά.
Οι εργασίες καθαρισμού ανά τρίμηνο θα εκτελούνται από προσωπικό του Αναδόχου πέραν
αυτού των καθημερινών, μηνιαίων και διμηνιαίων εργασιών καθαρισμού.
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό για τουλάχιστον είκοσι
τέσσερις (24) ώρες ανά τρίμηνο.
Ετησίως:
Θα πραγματοποιείται γενικός καθαρισμός και γυάλισμα των δαπέδων των
γραφείων, διαδρόμων και κλιμάκων των κτιρίων με μηχανικά μέσα ( θα
χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα καθαριστικά και γυαλιστικά προϊόντα και
μηχανήματα).
Οι εργασίες καθαρισμού ετησίως θα εκτελούνται από προσωπικό του Αναδόχου πέραν
αυτού των καθημερινών, μηνιαίων, διμηνιαίων και τριμηνιαίων εργασιών καθαρισμού.
Για τον σκοπό ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ώρες
ετησίως.
Β) Για την εγκατάσταση Γ (Περιβάλλων χώρος)
Μηνιαία:
Καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου κτιρίων ΕΟΦ (1.800τ.μ.)
Συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων
Σκούπισμα με εδικά σάρωθρα (συμβατικά ή μεταλλικά)
Πλύσιμο επιβαρυμένων από ρίπους σημείων με πλυστικό/πιεστικό μηχάνημα όταν απαιτείται.
Οι εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου των κεντρικών εγκαταστάσεων του ΕΟΦ
θα εκτελούνται προγραμματισμένα από το προσωπικό του αναδόχου που εκτελεί και τις
καθημερινές, μηνιαίες και διμηνιαίες εργασίες καθαρισμού.
Γ) Για την εγκατάσταση Δ (Μισθωμένο κτίριο Παλλήνης)
Μηνιαία:
Καθαρισμός γραφείων, κλιμακοστασίου, χώρου αναμονής (σκούπισμα, ξεσκόνισμα,
σφουγγάρισμα δαπέδων, αποκομιδή σκουπιδιών).
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Καθαρισμός των υαλοπινάκων εσωτερικού χώρου, όπου είναι εφικτό
Σκούπισμα δαπέδων με μηχανικά μέσα (ηλεκτρικές μηχανές αναρρόφησης)
Σφουγγάρισμα των δαπέδων
Ξεσκόνισμα χώρων εγκατάστασης
Καθαριότητα/απολύμανση τουαλετών
Οι εργασίες καθαρισμού του κτιρίου της Παλλήνης θα εκτελούνται προγραμματισμένα από
προσωπικό του Αναδόχου πέραν αυτού που απασχολείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του
ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, Χολαργός).
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό για τουλάχιστον
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το πρόγραμμα εργασιών καθαριότητας δύναται έπειτα από συνεννόηση της Αναθέτουσας
αρχής με τον Ανάδοχο να μεταβάλλεται αναλόγως των αναγκών του ΕΟΦ.
Για το σκοπό αυτό δύναται κατά περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή να καλέσει εκτάκτως το
προσωπικό του αναδόχου σε κάποιες άλλες από τις συμφωνημένες στη σύμβαση ημέρες και
ώρες (για την αντιμετώπιση κάποιας έκτακτης ανάγκης καθαρισμού) και να τροποποιηθούν
ανάλογα κάποιες άλλες βάρδιες.
ΥΛΙΚΑ –ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το σύνολο των αναλώσιμων υλικών καθαρότητας (υγρά καθαρισμού, υγρά πατώματος. Υγρά
τζαμιών, αφαλατικά, χλωριούχα υγρά, στιλβωτικά υγρά) καθώς και τα αναλώσιμα
καθαριότητας (σακούλες μικρές δοχείων απορριμμάτων γραφείων και τουαλετών, σακούλες
μεγάλες αποκομιδής απορριμμάτων, απορροφητικά χαρτιά-ειδικά πανιά- σφουγγάρια-χαρτιά
κουζίνας κλπ) και τα αναλώσιμα υγιεινής (χαρτιά υγείας, χαρτιά χεριών-χαρτοπετσέτες –χαρτιά
κουζίνας) βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και παραδίδονται στον Ανάδοχο για χρήση ή
τοποθέτηση/αναπλήρωση σε τουαλέτες και κουζίνες.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα αναλώσιμα είδη ατομικής υγιεινής των απασχολούμενων απ΄αυτόν
καθαριστών/τριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

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 με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής
προσφορών
………………………………………………για
την
ανάθεση
……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ.
\
δ\ξή σας (καλύπτει
ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, άνευ ΦΠΑ).
 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 πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ )
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
Προς
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ημερομηνία έκδοσης ………………

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 284, 15562, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..


Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
της εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για την καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για
την ανάθεση ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 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 πέντε (5) 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 …………… ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

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