Ανήκει στη 2 /2014 ∆ιακήρυξη
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τέρµα Λεωφ. Ιπποκράτους (ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ)
Τ.Κ. 26500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗ Χ.
ΤΗΛ.
: 2610-635914
ΦΑΞ
: 2610-635943

Πάτρα,
Αρ.διακ.: 2 /14
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ- ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-Ν.Π.∆.∆.

ΕΙ∆ΟΣ: Ανάδειξη αναδόχου
καθαριότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων & του
περιβάλλοντος χώρου του
ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ- 3η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον Ελληνικό
Τύπο

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.Το Ν. 1579/86 «Περί ιδρύσεως του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία Ε.Κ.Α.Β.»
2.Το Π.∆. 376/88 « Οργανισµός του ΕΚΑΒ» όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 348/96.
3.Την υπ’αριθ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) «Ορισµός αρµοδιοτήτων ∆.Σ του ΕΚΑΒ καθώς
και του τρόπου λειτουργίας αυτών κλπ.»
4.Την υπ’ αριθµ.34 /29-7-2014 , θέµα 8 , απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ.
5.Το Ν.2194/94 άρθρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες
διατάξεις».
6. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005.
7. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007) περί «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
(Κ.Π.∆.)
8. To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες
∆ιατάξεις».
9. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α/18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε
µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ. Α/11-5-2010) και ισχύει.
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10. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α/04-04-2005) περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ
25/τ.Α/9-2-2007) και ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α./15-07-2010) άρθρο 68 περί συµβάσεων
εργολαβίας εταιριών παροχής υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη
αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων & του περιβάλλοντος χώρου του ΕΚΑΒ
ΠΑΤΡΑΣ – 3η Περιφέρεια, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσης και αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος αυτής.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία 11 ηµερών, από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΕΡΜΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ 4/9/2014
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ,
ΡΙΟ
ΠΑΤΡΑ
Τ.Κ 26500

ΩΡΑ

12.00µµ

Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07
στην προαναφερόµενη διεύθυνση µέχρι την ανωτέρω αναγραφόµενη ηµεροµηνία και ώρα.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα Β΄.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
5.2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
5.3. «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
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5.4. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

6. Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία
που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών.
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Πίνακας Στοιχείων ∆ιαγωνισµού.
ΕΙ∆ΟΣ

Ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων
& του περιβάλλοντος χώρου του ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ – 3η Περιφέρεια

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ : 9000,00 €
ΣΤΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΦΠΑ 23 %
Αναλυτικά ως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσης

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
∆υνατότητα υποβολής των

Σύνολο

προσφορών για µέρος ή σύνολο
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ: Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο παράρτηµα Γ΄ των
τεχνικών προδιαγραφών.
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ Πάτρας
Τέρµα Λεωφόρου Ιπποκράτους (ΡΙΟ ΠΑΤΡΑ) Τ.Κ. 26500

∆ηµοσιεύσεις

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ
στις : 20/8/2014

Αρµόδιο όργανο

Αρµόδιο όργανο για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των

διαγωνισµού

προσφορών είναι η αρµόδια επιτροπή προµηθειών (βάσει της
απόφασης ∆.Σ.) .

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: 4/9/2014

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ
ΩΡΑ: 12.00µµ
ΤΟΠΟΣ: ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ -ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΡΙΟ
ΠΑΤΡΑ)
Η αποσφράγιση θα γίνει δηµόσια ενώπιον όλων
των ενδιαφεροµένων.

Νόµισµα

Η τιµή της προσφοράς θα δίδεται σε ευρώ.
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προσφερόµενης τιµής
Τρόπος πληρωµής &
πηγή χρηµατοδότησης

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Εναλλακτικές
προσφορές
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προθεσµία παραλαβής
προσφορών
ΙΣΧΥΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αναπροσαρµογή
τιµήµατος
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο προµηθευτής στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί η προµήθεια θα
εξοφληθεί το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
Η δαπάνη προµήθειας καλύπτεται από τον κωδικό ΚΑΕ 0845
του προϋπολογισµού του ΕΚΑΒ.
Οι προµηθευτές υποχρεούνται µε την προσφορά τους να
καταθέσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.
∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών φαίνεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσης.
Έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται.
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Η διαδικασία του διαγωνισµού διέπεται από τα παρακάτω:

1.1

Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε

αριθµό 2004/18/ΕΚ

Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης

Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004)

περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων

συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
1.2

Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισµού

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆).
1.3

Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-2010) και
ισχύει.
1.4

Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήµατος

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε τον N.
3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει.
1.5

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προµηθειών ∆ηµοσίου

Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων.
1.6

Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει
1.7

Τη µε αριθµό

34/29-7-2014 θ. 8 Απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ

Άρθρο 2
∆ικαίωµα Συµµετοχής

2.1

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της υπό
ανάθεσης υπηρεσίας,

που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
2.2

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το

Ν.2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στην συνέχεια της παρούσας.
2.3

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την

υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα
Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να
περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
2.4

Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα

στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.
2.5

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “πάροχος υπηρεσιών” αφορά όλες τις

προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες.

Άρθρο 3
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή
απορρίψεως τα εξής δικαιολογητικά:

3.1

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1

περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).
3.2

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί, µέχρι και την ηµέρα
υποβολής της προσφοράς, για τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας και για αδικήµατα που σχετίζονται µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας. Επίσης να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το
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στάδιο της κατακύρωσης, όπως αυτά θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή και σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του αρ. 20 του Π.∆. 118/2007.
3.3

Στοιχεία σύµβασης εργαζοµένων όπως ορίζονται από το άρθρο 68 Ν. 3863/2010 και

τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 22 Ν. 4144/2013 για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού και
φύλαξης. Με ποινή αποκλεισµού εξειδικεύεται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τα παρακάτω στοιχεία:
α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο
β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας
γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίς στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι
δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των
εργαζοµένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών
τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων
κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα
ξενόγλωσσα και νοµίµως µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη
αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.

Άρθρο 4
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενο Προσφορών
4.1

Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά
τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και την ώρα του
διαγωνισµού , στο Τµήµα Γραµµατείας του ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ . ( 4/9/2014 ώρα 12:00 µµ)

4.2

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, όπως ορίζεται στην παρ. 6.3, στην
Ελληνική γλώσσα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς :

4.3

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

4.4

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

4.5

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος : ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
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4.6

Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης

4.7

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

4.8

Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (συµπεριλαµβανοµένων Ταχυδροµικής ∆ιεύθυνσης,
Ταχυδροµικού Κώδικα, Τηλεφώνων Επικοινωνίας και Fax). Σηµειώνεται ότι τα
αναγραφόµενα στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον διαγωνιζόµενο.

4.9

Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω :

4.10 Φάκελος

∆ικαιολογητικών

Συµµετοχής

µε

την

ένδειξη

“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” ο οποίος θα περιέχει:
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού του άρθρου
3 της παρούσας. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα αντίγραφα αυτών θα είναι
χωριστά, µε τη σειρά που ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη
4.11 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα
περιέχει:
Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη µορφή που
αναλύεται στο Παράρτηµα Α΄.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε
την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
∆ικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόµενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark κ.λ.π.),
τοποθετούνται στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
4.12 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος
θα περιέχει:
Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο. Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να έχει
τη µορφή που αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, περιλαµβάνει δε, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα
υποβληθέντα οικονοµικά στοιχεία.
4.13 Οι παραπάνω φάκελοι θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα είναι σφραγισµένοι καλά.
4.14 Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου
4.15 ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
4.16 Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών
που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται
υπόψη.
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4.17 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
4.18 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.19 Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι
επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
4.20 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι
υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως
προς τους όρους της διακήρυξης.
4.21 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που
την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
4.22 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Η
έναρξη της προθεσµίας αυτής αρχίζει από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. Οι
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά
την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για
κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια.
4.23 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.24 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το
προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά
µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε
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όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους.
4.25 Οι συµµετέχοντες δεν µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µέρος της δηµοπρατηθείσας
υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
4.26 O προσφέρων υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά
περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
4.27 Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της
∆ιακήρυξης.
4.28 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ. α του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά
της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι οποίοι
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης
παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997.

Άρθρο 5
Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
•

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών

υποφακέλων (∆ικαιολογητικών. Τεχνικής προσφοράς και Οικονοµικής προσφοράς) οι οποίοι
και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών και τα οποία µονογράφονται στο σύνολό τους
ανά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο
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φάκελο ( ή σε δύο νέους φακέλους, όπου ο ένας φάκελος περιλαµβάνει τις τεχνικές προσφορές
και ο άλλος τις οικονοµικές προσφορές) οι οποίοι επίσης σφραγίζονται και υπογράφονται από
το ίδιο όργανο και παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθούν την
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης (σε διαφορετικές
ηµεροµηνίες η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών από την αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών). Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση
µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα
αποσφράγισης.
•

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

•

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι υποχρεωµένη να
ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της
διακήρυξης.

•

Μετά την παραπάνω διαδικασία οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των
προσφορών µπορούν να παραµείνουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι και αρµόδια
για την αξιολόγηση τους. Άλλως ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται
µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι
φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο
παραπάνω αρµόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα
ορισθεί. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

•

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό,
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε
περίπτωση που ο δικαιούµενος δεν παραστάθηκε, µπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών,
µόνο µετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία ως εξής:
Των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής
προσφοράς, εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά, εντός τριών (3)
ηµερών από την αποσφράγιση των προσφορών.
Των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών εντός
τριών (3) ηµερών από την αποσφράγιση αυτών.
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•

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 12 κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί
στον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται
εντός της αποκλειστικής ηµεροµηνίας των 20 ηµερών από την παραλαβή της πρόσκλησης
υποβολής

Άρθρο 6
∆ιοικητικές Προσφυγές

∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007 και

του Ν.3886/30-9-2010. Οι διοικητικές

προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Γραµµατείας του ΕΚΑΒ προκειµένου να
πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους
λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω νοµοθετήµατα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.

Άρθρο 7
Προσφερόµενη τιµή – Νόµισµα

Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Στην
τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και θα
αναγράφεται και ο ΦΠΑ.
Προσφορά που περιέχει τιµή για εγχώριο ή/και µη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγµα ή
µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε
προµηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
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Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται
από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την
οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της
προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες
τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους
κάτω των 15 ετών.
Άρθρο 8
Κριτήρια Ανάθεσης

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς (χαµηλότερη
τιµή) αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε
τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης.

Άρθρο 9
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
κατακύρωση του διαγωνισµού όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π∆ 118/2007

Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα
και νοµίµως µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ µη αναφορά, ασαφής ή
εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού.
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Άρθρο 10
Ανακοίνωση κατακύρωσης

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΑΒ. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του
Π∆ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η
Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης.

Άρθρο 11
Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του ΕΚΑΒ µε βάση τα
νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει
από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ) Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής
ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :
•

Μηνιαίο Πρακτικό Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα συναφθεί µε την Ανάδοχο
Εταιρεία Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και του Περιβάλλοντος Χώρου του ΕΚΑΒ το
οποίο θα συντάσσεται από αρµόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το ΕΚΑΒ για την Παραλαβή των
Ειδών/Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύµβασης.

•

Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευµένες προηγούµενου µήνα.

•

Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα).

Κρατήσεις
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.
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Άρθρο 12
Ισχύς της σύµβασης

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος µε δυνατότητα του ΕΚΑΒ να την
παρατείνει µονοµερώς για ένα (1) ακόµη έτος εφόσον έχουν αναφερθεί λεπτοµερώς τα δικαιώµατα
προαίρεσης και η αξία της πιθανής επέκτασης της σύµβασης έχει υπολογιστεί στον αρχικό
προϋπολογισµό. Παράταση πέραν της προαναφερόµενης και επιπλέον έξι (6) µήνες µόνον µετά από
γραπτή συναίνεση του αναδόχου.
H δαπάνη για την προµήθεια της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0845 του
προϋπολογισµού εξόδων του ΕΚΑΒ.
Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύµβασης σχετικού διαγωνισµού σε περιφερειακό
επίπεδο, η σύµβαση παύει να ισχύει αζηµίως για το ΕΚΑΒ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1.

Ώρες καθαρισµού από 07:00 π.µ. έως 11:00 π.µ.

2.

Καθαριστής –στρια επί 4ώρου βάσεως 07:00 π.µ. – 11:00 π.µ. ∆ΕΥΤΕΡΑ έως

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1.

Ισόγειο : δάπεδα εσωτερικά 350 τ.µ.

2.

1ος Όροφος : δάπεδα 350 τ.µ.

3.

Προαύλειος χώρος : περίπου 400 τ.µ.

4.

Υπόγειο : καθαρισµός του (συνεργείο – αποθήκες) 350 τ.µ. σκούπισµα, σφουγγάρισµα ή ότι άλλο

χρειάζεται µία φορά την εβδοµάδα πλην εκτάκτων περιπτώσεων.
5.

Τέσσερα στέγαστρα : 50 τ.µ. (συνολικά) – γενικός καθαρισµός 1 φορά την εβδοµάδα κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ

06:00 π.µ.– 11:00 π.µ.

- 17 -

Ανήκει στη 2 /2014 ∆ιακήρυξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Σε όλα τα στάδια της παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τη νοµοθεσία, τις κείµενες
υγειονοµικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του ΕΚΑΒ

και τις

διαδικασίες που τηρούνται σε αυτό.
2. Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθηµερινά εκτός των Κυριακών, αργιών και εξαιρετέων ηµερών όλο
το εικοσιτετράωρο, περιλαµβάνει δε όλα τα τµήµατα και χώρους του ΕΚΑΒ Πάτρας. Ως ολοκλήρωση του
καθαρισµού θεωρείται και η αποκοµιδή των απορριµµάτων.
3. Ξεσκόνισµα και καθάρισµα των γραφείων, των τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών υπολογιστών,
φωτοτυπικών µηχανηµάτων , µηχανών γραφείου και άλλων συσκευών 1 φορά την εβδοµάδα.
4. Ξεσκόνισµα µε φτερό βιβλίων, φακέλων, ραφιών , βιβλιοθηκών, κάδρων και λοιπών χώρων µια φορά το
µήνα.
5. Καθάρισµα µε ηλεκτρική σκούπα των υφασµάτινων επίπλων µια φορά την εβδοµάδα και των δαπέδων
που έχουν µοκέτες µια φορά την εβδοµάδα.
6. Γενικός καθαρισµός προαύλιου χώρου µία φορά το µήνα πλην εκτάκτων περιπτώσεων.
7. Καθάρισµα των εσωτερικών γυάλινων ή άλλου είδους χωρισµάτων, των θυρών και του τοίχου, µια φορά
την εβδοµάδα.
8. Σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
9. Σκούπισµα και πλύσιµο τοίχων, πλακιδίων, καθρεπτών και ειδών υγιεινής των αποχωρητηρίων ΤΡΙΤΗΠΕΜΠΤΗ και σε έκτακτες περιπτώσεις.
10. Καθαρισµός τζαµιών µια φορά το µήνα, σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών όποτε χρειάζεται.
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία µηχανήµατα, υλικά και εξοπλισµό για την παροχή
των υπηρεσιών του, καθώς επίσης σάκους απορριµµάτων .
12. Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια του καθαρισµού πρέπει να είναι
καινούργια και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση τόσο από άποψη λειτουργίας όσο και από εµφάνιση.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαραίτητα υλικά καθαρισµού, τα οποία θα πρέπει µε
αποδεικνύει µε σχετικά έγγραφα ότι είναι πρώτης ποιότητας.
14. Σε περίπτωση βλάβης των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει αµέσως
ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη.
15. Τα υλικά πολλαπλών χρήσεων (σφουγγαρίστρες, µάπες µε µικροϊνες, πανάκια) θα πλένονται σε
πλυντήρια και θα στεγνώνονται σε στεγνωτήρια που θα βρίσκονται εντός του χώρου του νοσοκοµείου. Ο
ανάδοχος οφείλει να διατηρεί την τάξη και την καθαριότητα των χώρων αυτών και να τους επιστρέψει µετά τη
λήξη της σύµβασης στην αρχική τους κατάσταση.
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16. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί
στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Πάτρας ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται
σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου (αναδόχου) ή των εργασιών του.
17. Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και για
την αποχώρησή τους από το ΕΚΑΒ, µετά το τέλος της εργασίας τους.
18. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών του (όπως στολές
προσωπικού, υλικά καθαριότητας, µηχανήµατα, εξοπλισµό, σακούλες απορριµµάτων)

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται µε τους Κανονισµούς Υγιεινής
και Ασφάλειας Ν.1568/85 που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο ή έχει ειδικά
θεσπίσει το ΕΚΑΒ, βάσει Οδηγών Ορθής Υγιεινής Πρακτικής και να προσαρµόζεται σε κάθε µεταβολή τους,
ΙSO ELOT.
2. Τόσο η Υπηρεσία όσο και κάθε Αρµόδια Αρχή δικαιούνται να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη
συµµόρφωση του Αναδόχου µε τους Κανονισµούς Υγιεινής και Ασφάλειας.
ΥΛΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των υλικών καθαριότητας, µηχανηµάτων και σάκων καθαριότητας. Όλα
τα υλικά πρέπει να αποδεικνύεται µε σχετικά έγγραφα ότι είναι άριστης ποιότητας και ότι πληρούν τις
προδιαγραφές που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία. Οι σάκοι απορριµµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικοί
και να αποτρέπουν την διαρροή υγρών.
2. Τα απολυµαντικά (χλώριο και δισκία ∆ιχλωροϊσοκυανουρικού Νατρίου, NaDCC) δαπέδων - επιφανειών
να έχουν άδεια ΕΟΦ. Να αναγράφεται το ποσοστό του ενεργού χλωρίου (4% έως 6%) ή τα ppm που
αποδεσµεύει ανά λίτρο νερού και γενικότερα η σύνθεσή του καθώς και η ηµεροµηνία παραγωγής και λήξης.
3. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη
τεχνική υποστήριξη (επισκευές, ανταλλακτικά κλπ), που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του εξοπλισµού.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του, επικαλούµενος τους ανωτέρω λόγους.
4. Όλες οι σακούλες των απορριµµάτων θα αλλάζονται και θα πετιούνται χωρίς να χρησιµοποιούνται για
δεύτερη φορά.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση της

εκάστοτε ισχύουσας εργατικής και

ασφαλιστικής νοµοθεσίας, αναφορικά µε την παροχή εργασίας του προσωπικού του, ιδίως δε ως προς
την καταβολή των αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε, την τήρηση του νοµίµου ωραρίου, των όρων υγιεινής
και ασφάλειας κλπ.
2. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την υγιεινή και
ασφάλειά του και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε
ατύχηµα που τυχόν προκύψει.
3. Στο ΕΚΑΒ θα παραδοθούν αποδεικτικά ασφάλισης των εργαζοµένων στο Ι.Κ.Α ή σε άλλο δηµόσιο
οργανισµό. Αλλοδαποί µπορούν να απασχοληθούν µόνο εφ' όσον έχουν τα απαραίτητα έγγραφα
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα. Ο εργοδότης µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε οποιαδήποτε
πληροφορία για την εργασιακή σχέση του προσωπικού µε τον ανάδοχο.
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