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Σελίδα 1

Ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (Ο.A.K. A.E.), ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι,
προκθρφςςει μειοδοτικό διαγωνιςμό, με κλειςτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι Αναδόχου για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ:

«Παροχι Τπθρεςιϊν για κακαριςμό γραφείων του ΟΑΚ ΑΕ ςτα γραφεία του
Αγίου Νικολάου, για το ζτοσ 2016»
Ο προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.700,00 €, με Φ.Ρ.Α.
Η δαπάνθ κα καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E..
Ημερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ 01/02/2016, θμζρα Τρίτθ και ϊρα
12:00.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ Α.Ε. ςτο γραφείο Ρρομθκειϊν τθν
ίδια θμζρα και ϊρα δθλ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 02/02/2016 και ϊρα 12:00.
Αντίτυπο τθσ Ρροκιρυξθσ και λοιπϊν πλθροφοριακϊν ςτοιχείων του Διαγωνιςμοφ διατίκενται
από τα γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε. (αρμόδια υπάλλθλοσ: Σταυρακάκθ Μαρίνα, Τθλ 2810-311316-9,
email: m.stavrakaki@oakae.gr) κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, κακϊσ και από τθν
ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ A.E. (www.oakae.gr).
ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Γενικοί Προι που διζπουν τον παρόντα διαγωνιςμό είναι οι προβλεπόμενοι ςτo Ρ.Δ. 118/07
άρκρα 5 ζωσ 37, το Ρ.Δ. 60/2007 και τθν υπ’ αρικμ. Υ.Α. 35130/739/11.08.2010 (ΦΕΚ
1291/Β/11.08.2010), Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010), Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ
88/Α/18.04.2013), Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014).
ΑΡΘΡΟ 1
Κριτιρια Επιλογισ, Προςόντα
Δικαιολογθτικά υμμετοχισ και Κατακφρωςθσ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν
προςφορά τουσ ςτον κυρίωσ φάκελο, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα
ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Α.1 . ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ
1. Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, κεωρθμζνεσ με το γνιςιο τθσ
υπογραφισ ςτισ οποίεσ:
 Θα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ.
 Θα δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ του :
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α. δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα
αναφερόμενα ςτθν περ. 1 του εδαφίου α' τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 6 του ΡΔ 118/07 και ςτο
άρκρο 43 παραγρ. 1 του ΡΔ 60/07, ιτοι :
i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παραγρ. 1 τθσ
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE L 35129.1.1998 ςελ.1)
ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997,ςελ.1) και ςτο άρκρο 3 παραγρ. 1 τθσ κοινισ δράςθσ
98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, ςελ. 2),
iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, ςελ. 48),
iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
1τθσ Οδθγίασ91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166/28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ), θ οποία
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ελλθνικό Δίκαιο
με το Ν. 2331/95 και τροποποιικθκε με το Ν.3424/05,
v) κάποιο από τα αδικιματα των παρακάτω άρκρων :
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
- 31 παρ. 4, 5 και 6
- 32 παρ. 4 και 5
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ
δραςτθριότθτασ
vi) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ, Στθν
περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό είναι νομικό πρόςωπο, θμεδαπό ι
αλλοδαπό, τότε θ διλωςθ αυτι αφορά τουσ διαχειριςτζσ, όταν πρόκειται για εταιρείεσ
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (ΕΡΕ) και προςωπικζσ εταιρείεσ (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και
τον διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.). Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, θ
διλωςθ αφορά τον πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
β. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. α τθσ παρ. 2 του
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07 καταςτάςεισ, ιτοι : δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν
τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν
ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ
ςε πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
γ. Δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6
του Ρ.Δ. 118/07 κατάςταςθ, ιτοι ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ
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των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόςωπα).
δ. Δεν τελοφν ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ. Τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι δεν τελοφν ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ κακϊσ και ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
ε. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ
καταβάλουν ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ κακϊσ και ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
ςτ. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του
Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά κατονομαηόμενεσ),
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ, προκειμζνου για φυςικά
πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι ότι αςκοφν γεωργικό ι
κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά ςυνεταιριςμοφσ). Τα αλλοδαπά φυςικά
ι νομικά πρόςωπα δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν
οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν,
προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμα τουσ, προκειμζνου για φυςικά
πρόςωπα.
η. Δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του παρόντοσ ι όταν δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ
θ. Δεν τελοφν ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (πρϊθν Υπ.
Ανάπτυξθσ) κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Ρ.Δ. 118/07 κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ .
κ. Ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο ςυνεταιριςμοφσ) .
ι. Δεν ζχουν τεκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ του αρ.99 του Ν.3588/2007(Α153)
ια. Αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα θ υποβολι όπου
απαιτείται, προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν των παρ. 2 και 3 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/07,
κατά περίπτωςθ, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 20 του ιδίου
Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ
Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο, θ παροφςα υπεφκυνθ διλωςθ
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόςωπό του.
2. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986
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 δεν ζχει καταδικαςτεί, βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ και θ οποία διαπιςτϊνει
αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι διαγωγι του (πχ παραβίαςθ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ όςον αφορά τθν καταβολι των δεδουλευμζνων, τθν τιρθςθ του ωραρίου
εργαςίασ, τα ζνςθμα, τισ υπερωρίεσ κλπ),
 -δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα που αποδεδειγμζνα
διαπιςτϊκθκε με οποιοδιποτε μζςο διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι (εδ.δ,παρ.2 του
άρκρου 43 του Ρ.Δ60/2007),
 -ότι δεν υφίςτανται άλλοι νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςισ του,
-

ότι δεν ζχει αποκλειςτεί θ ςυμμετοχι του ςε δθμόςιο διαγωνιςμό με αμετάκλθτθ
απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ,

 -ότι μζχρι το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, θ επιχείρθςι του υπιρξε ςυνεπισ ωσ προσ
τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν ι άλλων νόμιμων υποχρεϊςεϊν τθσ ζναντι φορζων του
δθμόςιου τομζα, ι ότι ςε κάκε περίπτωςθ εκπλιρωςε τισ υποχρεϊςεισ τθσ από ςφμβαςθ
για τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτθ ι τθσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ
υλοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν δυνατότθτα που τθσ παραςχζκθκε με τθ ςχετικι απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
 -ότι οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκι και
ακριβι ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ,
 ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και τθν αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα,
 ότι ο ςυμμετζχων παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ - ματαίωςθ του
διαγωνιςμοφ
3. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι
πλθροφν τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων και τα
όριά τουσ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κακϊσ και ότι κα προςκομίςουν
εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8α του ΡΔ 118/07 και τθσ
παροφςθσ τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι πλθροφνται τα ωσ άνω.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν
προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι
που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Για τισ ενϊςεισ Ρροςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά:
Οι Ενϊςεισ κα πρζπει να κατακζςουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για
κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
4. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι
πλθροφν τισ προχποκζςεισ περί ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 8
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παρ.4 του Ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε από το Ν.3414/2005, κακϊσ και πωσ ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ.
5. Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναφζρουν ότι
δεν είναι οι ίδιεσ οφτε ςυμμετζχει ςε αυτζσ εξωχϊρια εταιρεία ςε ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο
κεφάλαιο τουσ τουλάχιςτον 1%.
6. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το ΦΕΚ ίδρυςθσ και τισ τροποποιιςεισ
του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του
καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),
ςτοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν τα μζλθ του Δ.Σ., τα υπόλοιπα
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ τθν Ε.Ε. και τα ζγγραφα τθσ
νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ
νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.
7. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, κατά το άρκρο 6 παρ.1 περ. γ. του Ρ.Δ. 118/07, εφόςον οι
προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ.
8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 68 του Ν. 3863/2010 και το
άρκρο 22 του Ν. 4144/2013.
 Σον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. (φμφωνα με τισ
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ)
 Σισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ (φμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ)
 Σθν ςφμβαςθ εργαςίασ ι τθν εργαςιακι τουσ κατάςταςθ ςτθν υπάγονται οι
εργαηόμενοι που κα απαςχολθκοφν.
 Σο φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ
αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων.
 Σο φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
 Σο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ και των νόμιμων
κρατιςεων υπζρ Δθμοςίου και Σρίτων
 Σα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.

9. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθ οποία κα αναφζρεται:







Η διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και ο προςφζρων ζλαβε
γνϊςθ ςτο ςφνολο τουσ.
Πτι αποδζχεται ανεπιφφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ.
Πτι οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςφνολο του φακζλου τθσ προςφοράσ είναι
αλθκείσ.
Πτι το προτεινόμενο προςωπικό κα πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ
για τθν κακαριότθτα του χϊρου.
Πτι το προτεινόμενο προςωπικό κα είναι ειδικευμζνο υγιζσ, άριςτο ςτο είδουσ του,
άψογο από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ ικουσ και ςυμπεριφοράσ.
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Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει κάκε ευκφνθ θ οποία προκφπτει από αμζλεια ι πλθμμελι
εκτζλεςθ του ζργου που ζχει αναλάβει.

Δεν γίνονται δεκτοί όςοι αποκλείςκθκαν από κάποια άλλθ Δθμόςια Τπθρεςία ι Ν.Π.Δ.Δ. γιατί
δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
Α.2 ΖΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα παραρτιματα Α και Β.
Α.3 ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ςφμφωνα με το παράρτθμα Γ.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ (ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ)
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ πζντε θμερολογιακϊν (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν οφείλει να υποβάλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα εξισ
ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που
προβλζπεται ςτο άρκρο 19, παρ. 6 του Ρ.Δ. 118/2007.
1. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ανωτζρω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για:
-ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 τθσ
κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
-δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου
-απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.
-νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ
οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ
του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ,
δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ
2. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.
3. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ
τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των παραπάνω
περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι από τθν οποία εκδίδεται και το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό.
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4. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι
τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και
αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
Τα Νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων Α
και Β αντίςτοιχα
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν
υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν.
1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ
περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.),
απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ
αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ περίπτωςθσ
(1) του εδ. Α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6.
- Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ εκκακάριςθσ ι
διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά ςτθν κοινι εκκακάριςθ
από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν
τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν
ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου
εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ. Σθμειωτζον ότι οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.
1892/1190 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181 του Ν. 3588/2007 «Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ»
(Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007). Σφμφωνα μάλιςτα με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν.
2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), από τθν 88-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ Α.Ε. και τον διοριςμό εκκακαριςτϊν ανικει ςτο
πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ.
-Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το
πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ
τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋ περ. 4 του Ρ.Δ.
118/2007).
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου,
πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν
υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν.
1892/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόςωπα) και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).
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6. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
Οι ενϊςεισ παροχϊν υπθρεςίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά προςκομίηουν τα
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πάροχο υπθρεςίασ που ςυμμετζχει ςτθν
Ζνωςθ.
Η μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 1του άρκρου 6 του Ρ.Δ.
118/07 ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του πάροχου υπθρεςίασ από τον διαγωνιςμό.

ΑΡΘΡΟ 2
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζτουν τισ προςφορζσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΟΑΚ
Α.Ε, ςτθν οδό Μάχθσ Κριτθσ 3, Ηράκλειο, ΤΚ 71303, ςτο γραφείο Διοίκθςθσ μζχρι ςτισ …01-022016 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 12.00 .
Οι προςφορζσ μπορεί να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα
περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν
τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου,
δεν λαμβάνονται υπόψθ.
Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν διενζργεια
του διαγωνιςμοφ, δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτα αρμόδια όργανα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που παραλαμβάνουν τισ προςφορζσ, προ τθσ εκπνοισ τθσ
προκεςμίασ που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ ι τθν πρόςκλθςθ, προκειμζνου να
αποςφραγιςτοφν μαηί με τισ άλλεσ που κατατζκθκαν με τθν προαναφερόμενθ διαδικαςία.
Επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν και οι προςφορζσ που υποβάλλονται, ι περιζρχονται
ςτθν Υπθρεςία, με οποιοδιποτε τρόπο, εκπρόκεςμα.
Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α. Η λζξθ «Ρροςφορά».
β. Ο πλιρθσ τίτλοσ του διαγωνιςμοφ.
γ. Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διαγωνιςμοφ.
δ. Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
ε. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα.
Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου
φάκελου ι ςυςκευαςίασ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά
ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ εξισ :
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Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται όλα
τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά λεπτομερϊσ
αναφζρονται ςτο άρκρο 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .
Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται όλα τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ,
ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Στου ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου (Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ ,Τεχνικι προςφορά , Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ,ο
αρικμόσ διακιρυξθσ, θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του
αποςτολζα)
χθματικά :

Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι
ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνθ τόςο τθν
τεχνικι, όςο και τθν οικονομικι προςφορά.

– ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
H Τεχνικι Ρροςφορά περιλαμβάνει πλιρθ και λεπτομερι περιγραφι τθσ παροχισ των
ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, ςε ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι
πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο «ΕΝΤΥΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά». Η
οποία κα είναι υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα.
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο
«ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ
«Οικονομικι Προςφορά». Η οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον
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προςφζροντα και πρζπει να αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ. Στον
πίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα αναγράφεται θ τιμι παροχισ μθνιαίωσ κακϊσ και θ
ςυνολικι τιμι για κάκε προςφερόμενθ υπθρεςία.
Το ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα περιλαμβανομζνου των φόρων, τελϊν,
λοιπϊν εξόδων κλπ.
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ φζρει και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ
και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ
των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ.
Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά
τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
Ο προςφζρων, εφόςον δεν ζχει αςκιςει, εμπροκζςμωσ, τθν ζνςταςθ του άρκρου 7 παρ. 2 περ.
α κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι ζχει απορριφκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ και
δεν δφναται, με τθν προςφορά του ι με οιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι
εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.
Η άςκθςθ ενςτάςεωσ κατά τθσ διακθρφξεωσ δεν κωλφει τθ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι
διαγωνιηόμενοι παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από αρμόδιο όργανο είτε
κατά τθν ενϊπιων του διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι
γνωμοδότθςθ του οργάνου. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ παρζχονται, ςφμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα οποία
υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από το αρμόδιο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 3
Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Η ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
προςφορϊν, να υποβάλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και
Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το
οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ
εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι
μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ
παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και
φφλαξθσ προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν
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ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για
παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.»
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ
εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ λόγω διάπραξθσ ςοβαροφ
επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ (άρκρο 22 του Ν 4144/2013).
Οι όροι τθσ διακιρυξθσ κεωροφνται ότι ζχουν τεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ. Ρροςφορζσ οι
οποίεσ δεν πλθροφν οποιονδιποτε όρο που ζχει τεκεί ρθτά επί ποινι αποκλειςμοφ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ με ειδικά αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ
δφναται κατϋ εξαίρεςθ να μθν αποκλείςει προςφορά ι υποψιφιο για παράβαςθ όρου που δεν
τίκεται ρθτά επί ποινι αποκλειςμοφ. Κατάχρθςθ δικαιϊματοσ εκ μζρουσ υποψθφίου, κα
επιφζρει ςε βάροσ του όλεσ τισ νόμιμεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ ςτθ δικαιοδοςία τθσ Επιτροπισ
υπάγεται θ δυνατότθτα να απορρίψει τον υποψιφιο, εάν κρίνει ότι δε διακζτει τθν κατάλλθλθ
υποδομι και δεν είναι ςε κζςθ να φζρει ςε πζρασ το ζργο. Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν, κατά
τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ. Αντίκετα δεν απορρίπτονται προςφορζσ εάν οι παρουςιαηόμενεσ αποκλίςεισ
κρίνονται ωσ επουςιϊδεισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, ακολουκεί
οικονομικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν που προκρίκθκαν από το ςτάδιο τθσ τεχνικισ
αξιολόγθςθσ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ είναι θ χαμθλότερθ τιμι.
Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν τελικόσ μειοδότθσ επιλζγεται αυτόσ που κα προκφψει
κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ
προςφορζσ.
Πταν ο προμθκευτισ ο οποίοσ προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι δεν προςκομίηει, ζνα ι
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 1, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ αυτζσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον επόμενο που προςφζρει τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον χαμθλότερθ τιμι. Σε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν προςκομίηει ζνα ι
περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον επόμενο με τθν αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι και οφτω κακ εξισ.
Αν κανζνασ από τουσ προμθκευτζσ δεν προςκομίηει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ των ανωτζρω διατάξεων, ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά
τα οποία απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.
Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, μετά από προθγοφμενθ, γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για τθν αξιολόγθςθ των
αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψθφίουσ επί 60 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία,
πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθ
διακιρυξθ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να
επιλζξουν, είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του
ανωτζρω ανωτάτου ορίου, παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι.
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 5
Αντιπροςφορζσ
Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
ΑΡΘΡΟ 6
Προςφερόμενθ τιμι
Η προςφερόμενθ τιμι κα δίδεται ςε νόμιςμα ΕΥΩ,
Σε περίπτωςθ που κατατεκεί προςφορά που δεν είναι ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα, αυτι
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ρροςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ ι προςφορά που
αναφζρεται μόνο ςε μία από τισ ειδικότθτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
ΑΡΘΡΟ 7
Ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ – ανάκεςθσ
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων
Διαγωνιςμϊν και διαδικαςιϊν Διαπραγμάτευςθσ, που ζχει οριςτεί με απόφαςθ του Δ.Σ. του
ΟΑΚ ΑΕ..
Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμθλότερθ τιμι ςε ευρϊ. Για τθ ςφγκριςθ κα λθφκεί υπόψθ θ
ςυνολικι τιμι κάκε προςφζροντα χωρίσ το Φ.Ρ.Α.
Σε περίπτωςθ αξιολόγθςθσ δφο προςφορϊν ωσ ιςοδφναμων, θ επιλογι είναι δυνατό να γίνεται
μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ και απόφαςθ
του Δ.Σ. του ΟΑΚ ΑΕ.
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Η ποιότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν κα πιςτοποιείται εγγράφωσ από τθ ςχετικι
Επιτροπι Ραραλαβισ ςε μθνιαία βάςθ. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ, το ΟΑΚ
ΑΕ. δικαιοφται αηθμίωσ για αυτό να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ.
Ο υποψιφιοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, ειδοποιείται εγγράφωσ από το ΟΑΚ
ΑΕ Η ειδοποίθςθ αποςτζλλεται και ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ των οποίων οι οικονομικζσ
προςφορζσ ζχουν αποςφραγιςκεί. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ
υπογράφεται μεταξφ του ΟΑΚ ΑΕ και του ανάδοχου θ ςφμβαςθ.
ΑΡΘΡΟ 8
Χρόνοσ
Η διάρκεια ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Η αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνεται κακθμερινά
και κα πιςτοποιείται εγγράφωσ από τθ ςχετικι Επιτροπι Ραραλαβισ ςε μθνιαία βάςθ
Ταυτόχρονα με τθν ανωτζρω πιςτοποίθςθ κα εκδίδεται Τιμολογίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν από
τον ανάδοχο ςτο τζλοσ κάκε μινα το οποίο κα προςκομίηεται άμεςα ςτον Οργανιςμό.
Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι διαπιςτϊςει ότι ο ανάδοχοσ δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ αρνείται να υπογράψει τθν παραλαβι των εργαςιϊν, ςυντάςςει Ρρακτικό
αξιολόγθςθσ- μθ παραλαβισ των εργαςιϊν και παραπζμπει το κζμα ςτον Διευκφνων Σφμβουλο
του ΟΑΚ ΑΕ. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. αποφαςίηει, κατά πρϊτον, είτε να κάνει ζντονθ υπόδειξθ
ςτον ανάδοχο να τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ι οτιδιποτε άλλο κρίνει ςε πλαίςια
των αρμοδιοτιτων του. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ςυνεχίηει να μθν τθρεί τισ ςυμβατικζσ
του υποχρεϊςεισ, ο ΟΑΚ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ
κακαριότθτασ του κτιρίου του οποίου τθν κακαριότθτα ανζλαβε ο ανάδοχοσ και δεν τθρεί τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ.
Αντιςυμβατικι ενδεικτικά λογίηεται θ ςυμπεριφορά του αναδόχου εφόςον :
α) δεν χρθςιμοποιεί το αναγκαίο προςωπικό ςε μόνιμθ και κακθμερινι βάςθ
β) το προςωπικό του δεν ανταποκρίνεται ςτισ προχποκζςεισ που ο ΟΑΚ ΑΕ. κζτει με τθν
παροφςα
γ) δεν είναι ςυνεπισ ςτισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα διακιρυξθ υποχρεϊςεισ του αναδόχου
δ) θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του κρίνεται απαράδεκτθ, ελλιπισ, κλπ..
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΣΗΙΑ
Ο ανάδοχοσ του διαγωνιςμοφ και ο ΟΑΚ ΑΕ. κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε
διαφορά που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ
ςφμβαςθσ.
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Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Δικαςτιρια των Χανίων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΤΡΩΔΙ - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ- ΔΚΠΣΩΔΙ

Η Ραροχι Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ ςτο κτίριο του ΟΑΚ ΑΕ. κα γίνεται ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα προκιρυξθ, όςα κα περιλθφκοφν ςτθ ςφμβαςθ και τισ επί μζρουσ
εντολζσ– οδθγίεσ του ΟΑΚ ΑΕ.
Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο
Ραράρτθμα Β’ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Επίςθσ, ο ΟΑΚ ΑΕ.. ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίσ να καταβάλει
οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, αν αυτόσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ
του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ ςφμβαςθσ, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ
παραλαβισ και απόφαςθ του Δ.Σ. του ΟΑΚ ΑΕ.
Ακόμθ, ςε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ζργου, ο ΟΑΚ ΑΕ..διατθρεί το δικαίωμα μθ
καταβολισ μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ που αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο.
Συγκεκριμζνα, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ, που κα προκλθκεί από τθν
πλθμμελι εκτζλεςθ του ζργου κακαριότθτασ, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο από το Δ.Σ. του
ΟΑΚ ΑΕ. αντίςτοιχου ποςοφ ποινικι ριτρα, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ των
παραλείψεων του, παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ, θ
πιο πάνω ριτρα κα διπλαςιάηεται, διατθροφμενου του δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ
και κιρυξθσ του αναδόχου
Αν ο ανάδοχοσ διακόψει, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του ΟΑΚ ΑΕ.. το ζργο (πριν τθν θμερομθνία λιξεωσ
του χρόνου ςφμβαςθσ) υποχρεοφται ςτθν θμεριςια καταβολι ποινικισ ριτρασ (προσ τον ΟΑΚ
ΑΕ.. ) για κάκε θμζρα διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, ίςθσ με το 1/30
τθσ μθνιαίασ αμοιβισ του.
Στθν ανωτζρω περίπτωςθ, ο ΟΑΚ ΑΕ. δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί ςε
απευκείασ ανάκεςθ (με ελεφκερθ τιμι) των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε τρίτο και να αξιϊςει, από τον
ζκπτωτο ανάδοχο, τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ, παράλλθλα με τθν αξίωςθ για
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ.
Για τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ τθσ ζκπτωςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34
παράγραφοσ του Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» ςε ςυνδυαςμό με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το Νόμο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014).
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΦΑΛΙΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο αςφάλειασ και προςταςίασ για
τθν αποτροπι ηθμιϊν ι φκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων,
πραγμάτων ι εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν
αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προξενθκεί κατά ι επ’
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο.
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ
αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, κακϊσ και
να τθρεί τθ Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ (Ρ.Κ. 34/11.5.07) «για τουσ όρουσ αμοιβισ και
εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν όλθσ τθσ χϊρασ» και τθν
αντίςτοιχθ Διαιτθτικι Απόφαςθ 11/2008.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ, βάςει τθσ εγκυκλίου του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ υπϋ αρικ.
30440/08.05.2006, να τθρεί απαρζγκλιτα τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι
καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι
κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν οικεία (κλαδικι) ΣΣΕ, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου,
αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ. Σε περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί παράβαςθ του ανωτζρω όρου κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο.
Η Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και αςφάλεια του
προςωπικοφ του Αναδόχου κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ.
Ο Οργανιςμόσ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει τα ανωτζρω ςε οποιαδιποτε φάςθ υλοποίθςθσ
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 13
Γενικές διαηάξεις

Εφόςον ηθτθκοφν εγκαίρωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του
διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία που ζχει
οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. Εκχϊρθςθ υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο του διαγωνιςμοφ ςε οποιονδιποτε τρίτο, των
υποχρεϊςεων και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί μεταξφ
αυτοφ και του ΟΑΚ ΑΕ. Ανωτζρα βία
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε πζντε εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Ο ΟΑΚ ΑΕ. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από
οποιαδιποτε Αρχι και αυξιςεισ κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λ.π..
Η ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ζχει τθν ζννοια ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν γνϊςθ και δζχτθκαν
ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.
Ο Διευκφνων φμβουλοσ
του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Ελευκζριοσ Κοπάςθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Υποψιφιοι κα πρζπει να προςκομίςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά τα κάτωκι:
1.Ρροφίλ τθσ επιχείρθςθσ (περιγραφι τθσ δομισ τθσ επιχείρθςθσ, των εγκαταςτάςεων, των εν
γζνει δραςτθριοτιτων, του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κ.λπ.). Ρεριγραφι τθσ διαδικαςίασ με
τθν οποία ςκοπεφει ο υποψιφιοσ να εκτελζςει τισ ηθτοφμενεσ υπθρεςίεσ.
2. Κατάλογοσ των τυχόν πρόςκετων εργαςιϊν που προτείνει ο υποψιφιοσ, πζρα αυτϊν που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
3. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ςτθν οποία κα αναφζρεται ότι ο προςφζρων ζχει
επαλθκεφςει με ιδία ευκφνθ τθν περιγραφι, τθν ζκταςθ και τθ μορφι των χϊρων, όπου του
ηθτείται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του βάςει τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
4. Κατάςταςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, που
κα αςχολθκεί με τον προσ εκτζλεςθ κακαριςμό των κτιρίων, κατά ειδικότθτα, ανεξάρτθτα από
τθ ςυμβατικι ςχζςθ τουσ με τθν επιχείρθςθ, ιδίωσ δε των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ
5. Συμπλθρωμζνο υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ το πίνακα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
με πλιρεισ αιτιολογιςεισ ςφμφωνα με το παράρτθμα Β κατωτζρω.
Οι υποψιφιοι υποχρεοφται να απαντιςουν ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ του πίνακα Β των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν. Τα υποχρεωτικά κριτιρια προςδιορίηονται ςτον πίνακα προδιαγραφϊν ςτθ
ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΗΣΗ», Αν δεν ικανοποιοφνται τα κριτιρια αυτά θ προςφορά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Ειδικότερα θ ςτιλθ (ΑΡΑΝΤΗΣΗ) του πίνακα κα ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά από
τουσ υποψιφιουσ με τθ λζξθ ΝΑΙ ι με τθν ζνδειξθ ΟΧΙ. Εάν είναι κενό κεωρείται ότι θ απάντθςθ
είναι ΟΧΙ. Τζλοσ ςτθ ςτιλθ (ΡΑΑΤΗΗΣΗ/ΡΑΑΡΟΜΡΗ) μπορεί να αναφζρεται οποιαδιποτε
παρατιρθςθ θ επιςιμανςθ του υποψιφιου ι μπορεί να γίνεται ςυγκεκριμζνθ παραπομπι ςε
ςελίδα τυχόν επιςυναπτόμενων εγγράφων του υποψθφίου , που τεκμθριϊνουν ι
αποςαφθνίηουν τθν απάντθςθ του τθσ ςτιλθσ (ΑΡΑΝΤΗΣΗ). Οι παραπομπζσ κα γίνονται με τθν
μορφι αρικμθμζνων προςκθκϊν που κα αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ μαηί με το όνομα ι τον
κωδικό του εγγράφου , τθσ ςελίδασ κλπ. Οι ίδιοι κωδικοί αρικμοί κα αναφζρονται και ςτα
Ζγγραφα. Αν υπάρχει αςάφεια ι αοριςτία, ερμθνεφεται ςε βάροσ του υποψθφίου. Η επιτροπι
αξιολόγθςθσ δεν υποχρεοφται να αναηθτιςει το ςχετικό ζγγραφο αν θ παραπομπι που υπάρχει
είναι λανκαςμζνθ.
6. Συμπλιρωςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του νόμου αποδοχισ των παρακάτω όρων
 Θα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ
του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου*
 Θα ζχει τθν ευκφνθ και υποχρζωςθ για τθν πρόςλθψθ, τθν αμοιβι και τθν αςφάλιςθ των
εργαηομζνων ςτο Ι.Κ.Α.,**
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 Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι τθ λφςθ αυτισ, υποχρεοφται
να τθρεί εμπιςτευτικι, να τθρεί πλιρθ εχεμφκεια και να μθ γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ κάκε
πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του από τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ. Επίςθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει οποιοδιποτε
ζγγραφο ι πλθροφορία που ςχετίηεται με το ζργο που κα εκτελζςει χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Ο.Α.Κ. Α.Ε
 Εάν απαςχολθκεί αλλοδαπό προςωπικό, οφείλει να είναι εφοδιαςμζνο με Άδεια
Ραραμονισ και Εργαςίασ
 Θα διακζτει ζμπειρο επόπτθ ο οποίοσ κα φροντίηει για τθν άριςτθ εκτζλεςθ του ζργου,
τθν επιτιρθςθ του προςωπικοφ και κα αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ
Ανακζτουςασ Αρχισ και Αναδόχου
 Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι δυςτυχιματοσ για το προςωπικό που κα διακζτει για τθν
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, όπωσ και κάκε αςτικι ι ποινικι ευκφνθ που κα
προκφψουν άμεςα ι ζμμεςα από τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ ζχει
κάκε ευκφνθ πλθρωμισ προςτίμων ι αποηθμιϊςεων
 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ζνα άτομο προςωπικό, δφο φορζσ τθν εβδομάδα,
μεταξφ των ωρϊν 16:00 -22:00 π.μ.. (τζςςερισ ανκρωποϊρεσ/εβδομαδα)***

*Η επίβλεψθ τθσ ακριβοφσ ποιοτικισ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κα ανατεκεί ςτθν
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Εργαςιϊν κακαριότθτασ με απόφαςθ του Δ.Σ. του
Ο.Α.Κ. Α.Ε..
**Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Εκνικι Κλαδικι Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για τουσ όρουσ
αμοιβισ και εργαςίασ των εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν όλθσ τθσ χϊρασ
(Ρ.Κ. 34/11.5.07), τθν αντίςτοιχθ διαιτθτικι απόφαςθ υπ’ αρικμόν 11/2008, κακϊσ και τθν
Εγκφκλιο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ υπ’ αρικμόν 30440/08.05.2006. ε περίπτωςθ που
διαπιςτωκεί παράβαςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ (αποδοχζσ, ωράριο, αςφαλιςτικι κάλυψθ,
όροι υγιεινισ και αςφάλειασ κλπ.), θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να καταγγείλει
τθ φμβαςθ με τον Ανάδοχο. Εάν απαςχολθκεί αλλοδαπό προςωπικό, οφείλει να είναι
εφοδιαςμζνο με Άδεια Ραραμονισ και Εργαςίασ
***Ο αρικμόσ των εργαηομζνων αυτϊν κα πρζπει να παραμζνει ςτακερόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια
του ζτουσ, ανεξαρτιτωσ εορτϊν, αργιϊν, αδειϊν προςωπικοφ, κερινισ περιόδου κλπ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
(Η ςυμπλιρωςθ γίνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ του παραρτιματοσ Α)
ΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΚΤΙΙΟ
Α.
Χϊροι
γραφείων:

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ
Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

ΕΙΔΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΗΣ
ΥΡΗΕΣΙΑΣ
Αποκομιδι
απορριμμάτων, αλλαγι
ςακοφλασ ςτα καλάκια
των αχριςτων
Άδειαςμα και πλφςιμο
ςταχτοδοχείων
Κακαριςμόσ
και
ξεςκόνιςμα γραφείων
Ξεςκόνιςμα
κακιςμάτων,
επίπλων
και αρχειοκθκϊν
Κακαριςμόσ
τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν
και λοιπϊν ςυςκευϊν
γραφείου
Ξεςκόνιςμα
φυτϊν,
γλαςτρϊν
Σκοφπιςμα,
ςφουγγάριςμα δαπζδων
Κακαριςμόσ
φωτοτυπικϊν
Κακαριςμόσ
τηαμιϊν
εςωτερικά.

Β.
Χϊροσ
τουαλετϊν:

Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

Κακαριςμόσ
λεκάνθσ,
καηανακιοφ
με
απορρυπαντικό,
απολυμαντικό υγρό
Κακαριςμόσ νιπτιρων
και πλακιδίων.
Αλλαγι ςακοφλασ ςτα
καλάκια αχριςτων
Αλλαγι χαρτιοφ υγείασ,
γζμιςμα ςαπουνοκικθσ
και χειροπετςετοκικθσ
Κακαριςμόσ κακρεπτϊν
και ςωλθνϊςεων.
Σφουγγάριςμα δαπζδου

Γ.
Χϊροι
κουηίνασ:

Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

Κακαριςμόσ ντουλαπιϊν
κουηίνασ
Κακαριςμόσ θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν
Ρλφςιμο
φλιτηανιϊν,
ποτθριϊν

Χϊροι

Εβδομαδιαία

Ρλφςιμο

ΑΡΑΝΤΗΣΗ

ΡΑΑΤΗΗΣΗ/ΡΑΑΡ
ΟΜΡΗ

τοίχων
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γραφείων /
Τουαλετϊν/
Κουηίνασ
Χϊροι
γραφείων /
Τουαλετϊν/
Κουηίνασ

ΜΗΝΙΑΙΑ

τουαλετϊν
Τοπικόσ
κακαριςμόσ
λεκζδων ςε πόρτεσ και
διαχωριςτικά τηάμια.
Ξεςκόνιςμα
επάνω
μζρουσ
ντουλαπιϊν,
ραφιϊν,
πλφςιμο
κουφωμάτων,
πλφςιμο καλακιϊν.
Γενικόσ
κακαριςμόσ
τηαμιϊν εςωτερικά και
εξωτερικά.
Γενικόσ
κακαριςμόσ
τουαλετϊν, αφαλάτωςθ
πλακιδίων, κακαριςμόσ
αποκθκϊν
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (ζε εσρώ)

Α/Α

ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΜΟ
ΓΡΑΦΔΙΩΝ
ΟΑΚ ΑΔ
ΑΓΙΟΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΤ

1

ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΟΣΟ
τωρίς ΦΠΑ

ΚΟΣΟ με
ΦΠΑ

12 ΜΗΝΔ

ΤΝΟΛΟ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ)

(ΣΟΠΟ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ)

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΡΓΑΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
για ηον μήνα …………… έηοσς ……… ζηα γραθεία …………………… πιζηοποιούμε για ηις
κάηωθι εργαζίες καθαριζμού:
Α. ΕΡΓΑΙΕ
ΚΣΙΡΙΟ
Α.
Χϊροι
γραφείων:

ΤΧΝΟΣΗΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

ΕΙΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ
Αποκομιδι
απορριμμάτων, αλλαγι
ςακοφλασ ςτα καλάκια
των αχριςτων
Άδειαςμα και πλφςιμο
ςταχτοδοχείων
Κακαριςμόσ
και
ξεςκόνιςμα γραφείων
Ξεςκόνιςμα
κακιςμάτων,
επίπλων
και αρχειοκθκϊν
Κακαριςμόσ
τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν
και λοιπϊν ςυςκευϊν
γραφείου
Ξεςκόνιςμα
φυτϊν,
γλαςτρϊν
Σκοφπιςμα,
ςφουγγάριςμα δαπζδων
Κακαριςμόσ
φωτοτυπικϊν
Κακαριςμόσ
τηαμιϊν
εςωτερικά.

Β.
Χϊροσ
τουαλετϊν:

Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

Κακαριςμόσ
λεκάνθσ,
καηανακιοφ
με
απορρυπαντικό,
απολυμαντικό υγρό
Κακαριςμόσ νιπτιρων
και πλακιδίων.
Αλλαγι ςακοφλασ ςτα
καλάκια αχριςτων
Αλλαγι χαρτιοφ υγείασ,
γζμιςμα ςαπουνοκικθσ
και χειροπετςετοκικθσ
Κακαριςμόσ κακρεπτϊν
και ςωλθνϊςεων.
Σφουγγάριςμα δαπζδου

Γ.
Χϊροι
κουηίνασ:

Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

Κακαριςμόσ ντουλαπιϊν
κουηίνασ
Κακαριςμόσ θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν
Ρλφςιμο
φλιτηανιϊν,
ποτθριϊν

ΑΠΑΝΣΗΗ
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Χϊροι
γραφείων /
Τουαλετϊν/
Κουηίνασ

Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

Χϊροι
γραφείων /
Τουαλετϊν/
Κουηίνασ

Δφο φορζσ τθν
εβδομάδα

Ρλφςιμο
τοίχων
τουαλετϊν
Τοπικόσ
κακαριςμόσ
λεκζδων ςε πόρτεσ και
διαχωριςτικά τηάμια.
Ξεςκόνιςμα
επάνω
μζρουσ
ντουλαπιϊν,
ραφιϊν,
πλφςιμο
κουφωμάτων,
πλφςιμο καλακιϊν.
Γενικόσ
κακαριςμόσ
τηαμιϊν εςωτερικά και
εξωτερικά.
Γενικόσ
κακαριςμόσ
τουαλετϊν, αφαλάτωςθ
πλακιδίων, κακαριςμόσ
αποκθκϊν

Παραηηρήζεις – Πρόηαζη
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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