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ΑΠΟΦΑΗ
Ζχοντασ υπόψθ:
1.Το Ν. 1579/86 «Ρερί ιδρφςεωσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Ε.Κ.Α.Β.»
2.Το Ρ.Δ. 376/88 « Οργανιςμόσ του ΕΚΑΒ» όπωσ τροποποιικθκε από το Ρ.Δ. 348/96.
3.Τθνυπ’αρικ.Υ4β/9919/φ25/16-2-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ Ρρόνοιασ και Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων (ΦΕΚ 125 Β’/5-3-1993) «Οριςμόσ αρμοδιοτιτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ κακϊσ και του τρόπου
λειτουργίασ αυτϊν κλπ.»
4.Σην υπ’ αριθμ. 7/03-03-2016, θζμα 22, απόφαςθ του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ, περί ζγκριςθσ τθσ προμικειασ.
5.Το Ν.2194/94 άρκρο 5 (ΦΕΚ 34 Α) «Αποκατάςταςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και άλλεσ
Διατάξεισ».
6. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων,
1
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προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν
Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005.
7. Το Ρ.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου» (Κ.Ρ.Δ.) κατά μζροσ που δεν ρυκμίηεται από
το Ρ.Δ. 60/2007
8. To N. 2286/95/ΦΕΚ 19/Α/95 «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων»
όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίκριο Εμπόριο και άλλεσ Διατάξεισ».
9. To N. 3867/2010/ ΦΕΚ Β 12820100803 «Εποπτεία ιδιωτικισ αςφάλιςθσ, ςφςταςθ εγγυθτικοφ
κεφαλαίου ιδιωτικισ αςφάλιςθσ ηωισ, οργανιςμοί αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και άλλεσ
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Οικονομικϊν»
10.Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99) άρκρο 8 «Ενιαίοσ φορζασ ελζγχου τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ
κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 27 του άρκρου
11.Το Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35
τθσ 29-6-2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ Εμπορικζσ Συναλλαγζσ».
12. Τον Ν. 4250/26-03-2014 άρκρο 3, «περί απλοφςτευςθσ διαδικαςιϊν προμθκειϊν Δθμοςίου».
13. Τον Ν.4281 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,
οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ».
14. Τον Ν.4320/15 «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ
κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ».
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ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ
1. ΡΟΧΕΙΟ διαγωνιςμό, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι, για τθν παροχι εργαςιϊν
κακαριότθτασ για το κτίριο του ΕΚΑΒ – ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΣ για ζνα ζτοσ, όπωσ αναφζρεται ςτο
Ραράρτθμα Αϋ τθσ παροφςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
2. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει φςτερα από κανονικι προκεςμία 10 θμερϊν, από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ.
3. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΡΟΣΦΟΑΣ
ΕΚΑΒ Ραράρτθμα Ιωαννίνων
Γ. Χατηθκϊςτα 1
Τ.Κ 45444
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

01-04-2016

ΩΑ

12.00

Οι προςφορζσ αποςτζλλονται ι υποβάλλονται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ρ.Δ. 118/07 ςτθν
προαναφερόμενθ διεφκυνςθ μζχρι τθν ανωτζρω αναγραφόμενθ θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ
που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ.
4. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:
α) όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά
β) ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
γ) ςυνεταιριςμοί
δ) κοινοπραξίεσ
2
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5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ που
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
5.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΑΑΣΧΕΘΘΣΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ»
ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ
5.2. «ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ
5.3. « ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ»
ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ
6. Εφόςον, ηθτθκοφν ζγκαιρα ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα ζγγραφα του
διαγωνιςμοφ αυτζσ πρζπει να παρζχονται το αργότερο δφο (2) θμζρεσ, πριν από τθν θμερομθνία
που ζχει οριςκεί για τθν παραλαβι των προςφορϊν.
Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Υπθρεςία.
-ΟΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΑΚΑΤΣΙΑΝΟΡΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
Ρίνακασ Στοιχείων Διαγωνιςμοφ.
ΕΙΔΟΣ

Ραροχι Εργαςιϊν Κακαριότθτασ για το κτίριο του ΕΚΑΒ –
ΤΟΜΕΑ ΑΤΑΣ 178m2 ςυν τον περιβάλλοντα χϊρο για ζνα
(1) ζτοσ.

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ

2.650,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.

(ΠΙΘΑΝΗ)
Δυνατότθτα υποβολισ των

Για ςφνολο.

προςφορϊν για μζροσ ι
ςφνολο
ΡΑΑΔΟΣΘ

Οι εργαςίεσ κακαριότθτασ κα πραγματοποιοφνται πρωινζσ
και απογευματινζσ ϊρεσ, για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ
εβδομάδασ εκτόσ Κυριακισ και αργιϊν όπωσ κα
κακοριςτοφν μεταξφ ΕΚΑΒ και μειοδότθ.

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΩΝ

Για ζνα (1) ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ

ΕΙΔΩΝ

ςφμβαςθσ και με μονομερζσ από μζρουσ τθσ υπθρεςίασ
δικαίωμα εξάμθνθσ παράταςθσ.

Δθμοςιεφςεισ

Θμερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΑΒ
ςτισ: 18-03-2016
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Αρμόδιο όργανο

Αρμόδιο όργανο για τθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των

16PROC004029380
2016-03-18
προςφορϊν
είναι θ αρμόδια επιτροπι προμθκειϊν και

διαγωνιςμοφ

υπθρεςιϊν λοιποφ υλικοφ, εργαςιϊν λοιποφ υλικοφ,
κακαριότθτασ, υπθρεςιϊν τεχνικοφ και ιατροφ εργαςίασ
και διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ Ραραρτιματοσ
Ιωαννίνων
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ

ΘΜΕ/ΝΙΑ: 01-04-2016

ΡΟΣΦΟΩΝ

ΘΜΕΑ: Ραραςκευι
ΩΑ: 12.00
ΤΟΡΟΣ: ΕΚΑΒ – ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Γ. ΧΑΤΗΘΚΩΣΤΑ
1 – Τ.Κ. 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Θ αποςφράγιςθ κα γίνει δθμόςια ενϊπιον όλων
των ενδιαφερομζνων.

Νόμιςμα
προςφερόμενθσ τιμισ
Τρόποσ πλθρωμισ &
πθγι χρθματοδότθςθσ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

Εναλλακτικζσ
προςφορζσ
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ
ΡΟΣΦΟΩΝ
Ρροκεςμία παραλαβισ
προςφορϊν
ΙΣΧΥΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
Αναπροςαρμογι
τιμιματοσ
ΚΑΤΘΣΕΙΣ

Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα δίδεται ςε ευρϊ.

Σφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 4 τθσ παροφςασ.
Θ δαπάνθ προμικειασ καλφπτεται από τον κωδικό ΚΑΕ 0845
του προχπολογιςμοφ του ΕΚΑΒ.
Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται με τθν προςφορά τουσ να
κατακζςουν και τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται
αναλυτικά
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ και Γϋ τθσ παροφςθσ.
ΔΕΝ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ
Ο διαγωνιςμόσ γίνεται με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν φαίνεται αναλυτικά ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ τθσ παροφςθσ.
Ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Οι προςφορζσ πρζπει να ιςχφουν τουλάχιςτον εκατόν είκοςι
(120) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Δεν προβλζπεται.
ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΘ ΚΑΤΘΣΘ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
16PROC004029380 2016-03-18
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

1. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ
1.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα,
ςε δφο (2) αντίγραφα μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΑΣ
ΕΚΑΒ Ραράρτθμα
Ιωαννίνων
Γ. Χατηθκϊςτα 1
Τ.Κ 45444
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΜΕΑ

ΩΑ

01-04-2016

Ραραςκευι

12.00

1.2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 120 (εκατόν είκοςι) θμερολογιακζσ θμζρεσ,
προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που
ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
1.3. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
1.3.1. Θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ
1.3.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί τθν προμικεια.
1.3.3. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ.
1.3.4. Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
1.3.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
1.4. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι του Ραραρτιματοσ
Ιωαννίνων.

1.4.1 Κριτήρια επιλογήσ, προςόντα και δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ και κατακφρωςησ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ υποχρεοφνται να υποβάλλουν, μαηί με τθν προςφορά τουσ, τα
εξισ :
1.Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι
κατά τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ
τουσ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει με τθν προςφορά του υπεφκυνθ διλωςθ νομίμωσ κεωρθμζνθ
για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποία να δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι
αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ.
2. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ εγγραφι τουσ ς’ αυτό και
το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Για όςουσ αςκοφν γεωργικό ι
κτθνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια αρχι
του Δθμοςίου ι του οικείου ΟΤΑ.
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Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και
εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
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Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με
τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιοδιποτε από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 8
παρ. 2 του Ρ.Δ. 118/07.
1.5. Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω ζγγραφα ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω
περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από υπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι που γίνεται
ενϊπιον Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ ι ςυμβολαιογράφου.
1.6. Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και
ειδικότερα ωσ εξισ:
1.6.1. Στον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά. Τα τεχνικά ςτοιχεία
τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο,
με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Επιςθμαίνεται ότι, τα φφλλα των παραπάνω εγγράφων
ςτοιχείων τθσ προςφοράσ, πλθν τθσ οικονομικισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπορικϊν
φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφιϊν, τεχνικϊν φυλλαδίων κλπ), κα φζρουν ςυνεχι
αρίκμθςθ από το πρϊτο μζχρι το τελευταίο. Για ευχερζςτερθ αναηιτθςθ των ςτοιχείων αυτϊν,
θ προςφορά να ςυνοδεφεται από ευρετιριο ςτο οποίο κα αναγράφεται το περιεχόμενο του
κάκε εγγράφου με τθν αντίςτοιχθ αρίκμθςθ που φζρει κατά τα ανωτζρω (πχ: φφλλα
ςυμμόρφωςθσ: φφλλα 16-19, τεχνικζσ προδιαγραφζσ: φφλλα 33-55 κοκ). Επί ποινι
απορρίψεωσ τα οικονομικά ςτοιχεία τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ
μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».
1.6.2. Οι φάκελοι τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου.
1.6.3. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ
ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
1.7. Θ αρμόδια Επιτροπι του Ραραρτιματοσ Ιωαννίνων προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ Διακιρυξθ.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ ζναρξθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι,
ωσ εκπρόκεςμεσ.
1.8. Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι του Ραραρτιματοσ
Ιωαννίνων. Οι δικαιοφμενοι λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό. Θ
αποςφράγιςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία.

6

ΑΔΑ: ΩΚΝΥΟΡ1Π-Σ1Τ
Ανήκει στη Διακήρυξη 06/2016

1.8.1. Αποςφραγίηονται οι κυρίωσ φάκελοι κακϊσ και οι φάκελοι των τεχνικϊν προςφορϊν,
μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι όλα τα δικαιολογθτικά και οι τεχνικζσ
προςφορζσ κατά φφλλο. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά
μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από τθν ίδια τθν Επιτροπι.
1.8.2.Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων αυτϊν ςε θμερομθνία και ϊρα που κα γνωςτοποιθκεί ςε
αυτοφσ που ζλαβαν μζροσ ςτο διαγωνιςμό με ςχετικι ανακοίνωςθ, που κα τουσ αποςταλεί.
Μετά τθν αποςφράγιςθ ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν.
1.8.3. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν – κατά τθν
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων – αποδεκτζσ, δεν αποςφραγίηονται αλλά
επιςτρζφονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ.
1.8.4. Ρροκειμζνου να εξοικονομείται χρόνοσ και να επιταχφνονται οι διαδικαςίεσ, θ αποςφράγιςθ
των προςφορϊν μπορεί να γίνεται ενιαία χωρίσ διάκριςθ ςταδίων/φάςεων (Αξιολόγθςθ
Δικαιολογθτικϊν, Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ Ρροςφοράσ).
(Ζγγραφο Ε.Ρ.Υ. με αρικ. πρωτ: 8414/30-10-2011).
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1.9. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ δεν κα
απορρίπτονται υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν αναφζρονται ςτουσ απαράβατουσ
όρουσ και κρίνονται επουςιϊδεισ από τθν αρμόδια Επιτροπι.
1.10. Θ υπζρβαςθ του χρόνου παράδοςθσ αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ και θ προςφορά κα
απορρίπτεται. Επίςθσ θ προςφορά που ςυςχετίηει τον χρόνο παράδοςθσ με τθ χοριγθςθ
προκαταβολισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
1.11. Επιςθμαίνεται ότι:
1.11.1. Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
1.11.2. Διευκρινιςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθ λιξθ του
χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ. Διευκρινιςεισ δίδονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο, είτε
ενϊπιον του, είτε φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του
ςυλλογικοφ οργάνου. Σθμειϊνεται ότι, από τισ διευκρινιςεισ που δίδονται ςφμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.
1.12. O προςφζρων κα δθλϊνει αναλυτικά τθ ςυμμόρφωςθ ι απόκλιςθ των προςφερομζνων
εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ του είδουσ.
1.13. Χαρακτθριςμόσ ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν κατά τθν προςφορά ωσ εμπιςτευτικϊν:
«Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ
χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα
ςυμφζροντά του, τότε ο προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επϋ αυτϊν τθ ζνδειξθ «πλθροφορίεσ
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα». Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφνανται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν
των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα
αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ
επιχείρθςθσ του ενδιαφερόμενου».
1.14. Dumping – εξαγωγικζσ επιδοτιςεισ:
«Θ προςφορά απορρίπτεται και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν
πϊλθςθσ κάτω του κόςτουσ καταςκευισ ι εμπορίασ του προϊόντοσ (τιμι Dumping) ι ότι το
προςφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτισ εξαγωγικισ επιδότθςθσ. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να
είναι γνϊςτεσ των προαναφερόμενων μζτρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ του προϊόντοσ ι τθσ
καταςκευάςτριασ εταιρείασ».
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1.15. Μποροφν να λάβουν μζροσ ςε διαγωνιςμοφσ προμθκειϊν του Δθμοςίου και όλα τα προϊόντα
εκτόσ ΕΕ, αρκεί να κυκλοφοροφν τουλάχιςτον ςε μια αγορά κράτουσ – μζλουσ τθσ ΕΕ. Ο
αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του καταςκευαςτικοφ οίκου κράτουσ εκτόσ ΕΕ οφείλει με τθν
κατάκεςθ τθσ προςφοράσ να δθλϊςει ςε ποιά(εσ) αγορά(εσ) – ιδιωτικι ι Δθμόςια – κράτουσ
μζλουσ κυκλοφορεί το υπό προμικεια προϊόν του και να παρουςιάςει πίνακα πελατϊν ι άλλα
αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τισ πωλιςεισ του εν λόγω προϊόντοσ, όταν αυτό ηθτθκεί από το
ΕΚΑΒ.

16PROC004029380 2016-03-18

1.16. Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων ( καταςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν ) που κατά παράβαςθ
των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανθλίκουσ
κάτω των 15 ετϊν. Οι προςφζροντεσ εφόςον δεν είναι και καταςκευαςτζσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ
τθσ εφαρμογισ τθσ προαναφερκείςασ ριτρασ ςτθν καταςκευάςτρια εταιρεία του προϊόντοσ.
2. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ
3. ΤΙΜΕΣ
3.1. Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.2. Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3.3. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
3.4. Οι τιμζσ κα δίδονται ωσ εξισ:
Θ τιμι μονάδασ ςε ΕΥΩ ςυμπεριλαμβανόμενων των υπζρ τρίτων κρατιςεων και κάκε είδουσ
δαπανϊν για παράδοςθ των ειδϊν ελευκζρων, ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ.
3.5. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.

4. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
4.1. Θ πλθρωμι παροχισ υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο γίνεται με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ
αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν.
4.2. Ο παραπάνω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτισ τμθματικζσ παραδόςεισ εφόςον
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ.
4.3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του Ρ.Δ. 118/07.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενςτάςεισ – προςφυγζσ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από
το άρκρο 15 του Ρ.Δ. 118/07 .
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6. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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6.1. Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ για μζροσ
τθσ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ, όχι όμωσ λιγότερο του 50%.
6.2. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω από του κακοριηόμενου από τθ Διακιρυξθ
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι του προμθκευτι.
6.3. Διευκρινίηεται επίςθσ ότι θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα κατακφρωςθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ
από τθν προςφερόμενθ μζχρι ποςοςτοφ 30%, όπωσ και αφξθςθ τθσ ςυνολικά προκθρυχκείςθσ
ποςότθτασ μζχρι ποςοςτοφ 30% με ανάλογθ μετάκεςθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ για τθν
επαυξθκείςα ποςότθτα.
Κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
7. ΚΑΤΘΣΕΙΣ
7.1 Το καταβαλλόμενο τίμθμα κα υπόκειται ςε κάκε νόμιμθ κράτθςθ επί του κακαροφ ποςοφ.
8. ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ
8.1. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να παρατείνεται το ανϊτερο μζχρι το 1/4 αυτοφ με
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου για τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων. Μετά τθν
λιξθ τθσ παράταςθσ κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του προμθκευτι ζκπτωτου (Ρ.Δ. 118/07 αρκ.26 και
32)
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ
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ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΚΑΒ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
1) Απολφμανςθ χϊρων και αντικειμζνων
2) Κακάριςμα τοίχων από αποτυπϊματα και λεκζδεσ
3) Ρόρτεσ, χειρολαβζσ
4) Φωτιςτικά, κάδρα
5) Γραφεία, διάδρομοι, χϊροι αναμονισ, λουτρά, τουαλζτεσ, αποκικεσ, κοιτϊνεσ ιατρϊν, τθλεφωνικό
κζντρο, αίκουςα αναμονισ, εξωτερικοί χϊροι - ςκάλεσ.
6) Υαλοπίνακεσ κτιρίων
7) Δάπεδα (Σκοφπιςμα, Κακαριςμόσ γωνιϊν και ςοβατεπιϊν, Σφουγγάριςμα, Γυάλιςμα, Αφαίρεςθ άπλωμα παρκετίνθσ όταν το κρίνει απαραίτθτο θ υπθρεςία)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ
1. Κοινόχρηςτοι χώροι
Α. Λουτρά, τουαλζτεσ
Β. Διάδρομοι
Γ. Χϊροι αναμονισ
Α. Λουτρά, τουαλζτεσ
1) Κακαρίηονται μζςα - ζξω οι λεκάνεσ και τα καπάκια των τουαλετϊν και απολυμαίνονται με ειδικό
υγρό.
2) Κακαρίηονται οι νιπτιρεσ, οι βρφςεσ, οι ςαπουνοκικεσ και τα φωτιςτικά.
3) Κακαρίηονται οι κακρζπτεσ με ςπρζι.
4) Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό.
5) Κακαρίηονται τα πλακάκια τοπικά για τυχόν λερϊματα και προγραμματίηεται με τον υπεφκυνο
supervisor, περιοδικά και πλζνονται όλα.
6) Εάν ηθτθκεί, ςυμπλθρϊνεται το χαρτί τουαλζτασ, ςαποφνι.
Β. Κλιμακοςτάςια (Σκάλεσ)
Το κεντρικό και βοθκθτικό κλιμακοςτάςιο κακαρίηεται μία φορά τθν θμζρα.
1) Σκουπίηεται
2) Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ
3) Απολυμαίνονται οι χειρολαβζσ των κυρϊν εξόδου προσ κλιμακοςτάςιο και οι κουπαςτζσ
10

ΑΔΑ: ΩΚΝΥΟΡ1Π-Σ1Τ
Ανήκει στη Διακήρυξη 06/2016

4) Κακαρίηεται το ςοβατεπί
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5) Σφουγγαρίηεται και αλλάηεται το νερό ανά όροφο ι όπου απαιτείται ςυχνότερα
Χρθςιμοποιείται θ πινακίδα με τθν ζνδειξθ: «Βρεγμζνο Πάτωμα»

Γ. Διάδρομοι, Χϊροι αναμονισ
7 Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα ςτουσ χϊρουσ αναμονισ, κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι
βάςεισ των τραπεηιϊν και των καναπζδων
8 Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται
9 Ξεςκονίηονται οι πινακίδεσ, τα καπάκια φωτιςμοφ, με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ
των φϊτων
10 Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα με
λυηοφορμίνθ.
11 Κακαρίηεται το ςοβατεπί
12 Σκουπίηονται και ςφουγγαρίηονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό

2. Εξοπλιςμόσ Γραφείων
1) Ξεςκονίηονται τα ζπιπλα γραφείων, τθλζφωνα, ςϊματα κερμάνςεωσ, βιβλιοκικεσ, Θλεκτρονικοί
Υπολογιςτζσ και περβάηια παρακφρων, χωρίσ να ανακατεφονται τα αντικείμενα ςτισ επιφάνειεσ.
2) Αδειάηονται τα καλάκια απορριμμάτων και τοποκετοφνται νζεσ νάχλον ςακοφλεσ εάν χρειάηεται.
3) Σκουπίηονται τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ και χαρτί, για να αποφεφγονται
τα ςτίγματα.
4) Με ιδιαίτερθ προςοχι κακαρίηονται οι διακόπτεσ των φϊτων, τα χεροφλια των ντουλαπιϊν και οι
πόρτεσ. Τυχόν «δαχτυλιζσ» και «μουτηοφρεσ» αφαιροφνται.
5) Σκουπίηονται οι μοκζτεσ (λεκζδεσ – τοπικόσ κακαριςμόσ) με θλεκτρικι ςκοφπα. Ιδιαίτερθ προςοχι
δίνεται ςτισ γωνίεσ πίςω από τισ πόρτεσ και κάτω από τα γραφεία.
6) Με ιδιαίτερθ προςοχι ςκουπίηονται τα δάπεδα δίχωσ μοκζτα και μετά ςφουγγαρίηονται.
7) Κακαρίηονται και γυαλίηονται τα πόδια και οι βάςεισ των τραπεηιϊν, καρεκλϊν και πολυκρόνων.
8) Μαηεφονται τα φλιτηάνια και τα ποτιρια και τοποκετοφνται ςτθν κουηίνα.
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3. Σηλεφωνικό Κζντρο

16PROC004029380 2016-03-18

1) Οι τοίχοι του τθλεφωνικοφ - αςυρματικοφ κζντρου κα κακαρίηονται ανά μινα και οι υπόλοιποι
τοίχοι του κτιρίου ανά τρίμθνο. Οι τοπικοί λεκζδεσ ςτουσ τοίχουσ κα κακαρίηονται με τθν εμφάνιςι
τουσ.
2) Ο κακαριςμόσ ςτο τθλεφωνικό κζντρο κα γίνεται δφο φορζσ θμερθςίωσ. Ο ζλεγχοσ τθσ
κακαριότθτασ κα γίνεται κατά τακτά διαςτιματα από αρμόδια επιτροπι τθσ υπθρεςίασ. Σε
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν παραλείψεισ ςτθν κακαριότθτα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να
αποςτείλει ςυνεργείο για τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.

4. Κοιτώνεσ ιατρών

1. Κακαρίηονται ςχολαςτικά όπωσ περιγράφεται παραπάνω για τουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ (γραφεία,
τουαλζτεσ) και αλλάηονται τα κλινοςκεπάςματα κακθμερινά.

5. Ιςόγειο
1) Κακθμερινόσ κακαριςμόσ κοινοχριςτων χϊρων όπωσ περιγράφεται παραπάνω (γραφεία,
διάδρομοι).

6. Αίθουςα αναμονήσ
1. Θα κακαρίηεται πριν και μετά από κάκε παρουςίαςθ-ομιλία που κα πραγματοποιείται ςε αυτό.
Συγκεκριμζνα:
Α. Σκοφπιςμα-ςφουγγάριςμα με απορρυπαντικό.
Β. Σκουπίηεται το δάπεδο (λεκζδεσ – τοπικόσ κακαριςμόσ) με θλεκτρικι ςκοφπα. Ιδιαίτερθ
προςοχι δίνεται ςτισ γωνίεσ πίςω από τισ πόρτεσ και κάτω από τα κακίςματα και γραφεία.
Γ. Συγκζντρωςθ απορριμμάτων και απομάκρυνςθ αυτϊν.
Δ. Οι τοπικοί λεκζδεσ ςε κακίςματα και τοίχουσ κα κακαρίηονται με τθν εμφάνιςι τουσ.

2. Εάν δεν πραγματοποιείται παρουςίαςθ-ομιλία, κα κακαρίηεται μία φορά ανά δεκαιμερο.

7. Εξωτερικοί χώροι
Συγκζντρωςθ απορριμμάτων και απομάκρυνςθ αυτϊν θμερθςίωσ.
Σκοφπιςμα – πλφςιμο με νερό τθσ ςκάλασ ειςόδου.
Κακαριςμόσ εξωτερικϊν φωτιςτικϊν και πινακίδων.
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Κακαριςμόσ από ςκουπίδια των PARKING αςκενοφόρων - προςωπικοφ και όλων των εξωτερικϊν

16PROC004029380
περιμετρικϊν χϊρων του Ε.Κ.Α.Β. μία2016-03-18
(1) φορά τθν θμζρα.

Α. Σάββατο κα κακαρίηονται όλοι οι χϊροι εκτόσ των ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΑΦΕΙΩΝ.
Στουσ χϊρουσ αυτοφσ ο εργολάβοσ αναλαμβάνει να προβαίνει κακθμερινϊσ (πλθν Κυριακϊν &
Αργιϊν) ςε:
Α. πλιρθ κακαριςμό όλων των επιφανειϊν (δθλαδι δαπζδων, τοίχων, κυρϊν, παρακφρων,
λουτρϊν, ειδϊν υγιεινισ κ.λπ.)
Β. ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων από τουσ διαφόρουσ χϊρουσ του ΕΚΑΒ & απομάκρυνςθ
αυτϊν ςε ςθμείο που κα υποδείξουν οι Δ/ντεσ θμερθςίωσ
Γ. κάκε άλλθ εργαςία επιβαλλόμενθ για πλιρθ & ολοκλθρωμζνο κακαριςμό τουσ.
Το ςφουγγάριςμα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ κα γίνεται 1 φορά τθν θμζρα (ςε ςυνεννόθςθ με τθν
υπθρεςία).
Το ςφουγγάριςμα κα γίνεται με κοινό απορρυπαντικό κάκε μζρα.
Οι λεκάνεσ, τα μπάνια, οι νιπτιρεσ, τα λουτρά, μετά το πλφςιμο με απορρυπαντικό κα πρζπει
να απολυμαίνονται με χλωρίνθ κακθμερινά.
Οι ψφκτεσ των διαδρόμων κακθμερινά πλφςιμο με απορρυπαντικό & μία φορά τθν εβδομάδα
με λυηοφορμίνθ.
Επίςθσ πλφςιμο των καλακιϊν αχριςτων μετά το άδειαςμά τουσ.
Ζπιπλα γραφείου κα κακαρίηονται μία φορά τθν θμζρα.

Επιςημαίνεται ότι καθημερινά γίνεται ζλεγχοσ και ςε περίπτωςη ζκτακτησ ανάγκησ (λεκζσ,
τςίχλα, ςκουπίδια κλπ), ειδοποιείται το τμήμα καθαριςμοφ και επιμελείται άμεςα τον καθαριςμό
των κλιμακοςταςίων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1) Απολφμανςθ των τοίχων των λουτρϊν με αντιςθπτικό
2) Κακαρίηονται εςωτερικά τα τηάμια των γραφείων με ειδικό υγρό κακαριςμοφ, ζτςι ϊςτε να
εξαλείφονται τα ςτίγματα.
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ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΜΗΝΑ
1.

Κακαριςμόσ των τηαμιϊν του κτιρίου εξωτερικά

2.

Ελζγχονται τα υψθλά ςθμεία (τοίχοι, ςωλινεσ, γωνίεσ) για ςκόνεσ και αράχνεσ και κακαρίηονται

3.

Ελζγχονται όλα τα περιηϊματα δαπζδου (ςοβατεπιά) για ςκόνεσ και κακαρίηονται είτε με το ειδικό
εξάρτθμα τθσ θλεκτρικισ ςκοφπασ, είτε με πανί.

ΜΙΑ ΦΟΑ ΤΟ ΤΕΤΑΜΘΝΟ

Χρθςιμοποιείται ειδικό φφαςμα και ςπρζι για το γυάλιςμα των επίπλων
Με ιδιαίτερθ προςοχι ξεςκονίηονται τα κάδρα
Κακαρίηονται τα καλϊδια των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν
Υγρό πλφςιμο όλων των τοίχων
Κακαριςμόσ πλαιςίων παρακφρων – ραγϊν – κουφωμάτων
Κακαριςμόσ των περςίδων εςωτερικά των τηαμιϊν

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1) Κακάριςμα με υγρό κακαριςμοφ τα κακίςματα των γραφείων
2) Ρλφςιμο μοκετϊν.
3) Αφαίρεςθ παρκετίνθσ και εκ νζου παρκετάριςμα ςε όλα τα δάπεδα (γραφεία, διάδρομοι, χϊροι
αναμονισ)
4) Γενικόσ κακαριςμόσ βιβλιοκθκϊν (ξεςκόνιςμα βιβλίων, ντοςιζ και επανατοποκζτθςι τουσ ςτθν
ακριβι κζςθ τουσ)

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1) Ο ανάδοχοσ να διακζτει πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO το οποίο κα κατατεκεί μαηί με τθν
προςφορά.
2) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, ςκεφθ & υλικά κακαριςμοφ &
ςυςκευαςίασ τα οποία κακορίηονται ωσ εξισ:

απορρυπαντικό τοίχων, δαπζδων και ειδικϊν

απορρυπαντικϊν για το δάπεδο χϊρου επιςκευισ αςκενοφόρων,

απορρυπαντικό τηαμιϊν,

απορρυπαντικό-απολυμαντικό ειδϊν υγιεινισ, χλωρίνθσ, ςακοφλεσ απορριμμάτων μεγάλεσ και
μικρζσ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ ποιότθτασ.
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3) Μθχανιματα κακαριςμοφ τα οποία πρζπει να βρίςκονται ςε άριςτθ κατάςταςθ τόςο από άποψθ
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λειτουργίασ όςο και από εμφάνιςθ και
να είναι όςο το δυνατό ακόρυβα.

4) Σε περίπτωςθ βλάβθσ των μθχανθμάτων ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τα αντικαταςτιςει
αμζςωσ ϊςτε θ εκτζλεςθ του αναλθφκζντοσ ζργου να είναι απρόςκοπτθ. Για τθ φφλαξθ των
εργαλείων & υλικϊν κακαριότθτασ θ υπθρεςία παρζχει τον ανάλογο χϊρο που χρειάηεται.
5) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ του Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία
(εργατικι Νομοκεςία) & τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικϊν παροχϊν,
αποηθμιϊςεων, φόρων κλπ, κα ευκφνεται δε ζναντι των ελλθνικϊν αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε
υποχρζωςθσ που προκφπτει από αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ ςυναφείσ
με τθν εργολαβία υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο Δθμόςιο για κάκε τρίτο.
6) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλάβθσ ι ηθμίασ ι ελλείψεωσ
που κα προκλθκεί κατά ι από τθν εκτζλεςθ του ζργου ςτο κτίριο, ςτισ εγκαταςτάςεισ, ςτα κινθτά
πράγματα, μθχανιματα και εργαλεία, το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ και ςε οποιονδιποτε τρίτο που
κα βρίςκεται ςτο χϊρο τθσ υπθρεςίασ κακϊσ και ςτο προςωπικό του αναδόχου.
7) Υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό που να γνωρίηει τθν Ελλθνικι γλϊςςα, να είναι υγιζσ,
άριςτα εκπαιδευμζνο & ζμπειρο ςτο είδοσ τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ να είναι άψογο από
πλευράσ ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ & ςτο προςωπικό του ιδρφματοσ & το οποίο να τθρεί
πιςτά τισ εντολζσ των αρμοδίων οργάνων & τον κανονιςμό λειτουργίασ του ιδρφματοσ.
8) Να γνωςτοποιεί εγγράφωσ & εγκαίρωσ ςε κάκε μζλοσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ του ότι:
ουδεμία εξάρτθςθ & εργαςιακι ι άλλθ νόμιμθ ςχζςθ ζχει με το ΕΚΑΒ, ζναντι αυτοφ του
προςωπικοφ κα υπζχει αυτόσ (ο ανάδοχοσ) και μόνον όλεσ τισ εκ του νόμου και τθσ ςφμβαςθσ
ποινικζσ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ.
9) Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει πλιρωσ τθν ςυμπεριφορά (του προςωπικοφ του
Αναδόχου) εντόσ των χϊρων του ΕΚΑΒ, όπου πρζπει να τθρείται τάξθ και θςυχία, καθώσ και να
τηρεί ημερήςιο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ.
10) Το προςωπικό είναι υποχρεωμζνο να δζχεται αδιαμαρτφρθτα οποιονδιποτε ζλεγχο τυχόν
αποςκευϊν του κατά τθν ζξοδο του από τθν υπθρεςία.
11) Υποχρεοφται να τθρεί βιβλία επικοινωνίασ με τουσ αρμόδιουσ τθσ υπθρεςίασ με ςκοπό τθν
αναγραφι ς’ αυτό των τυχόν παραλείψεων όςο και παραπόνων.
12) Υποχρεοφται να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε ζλλειψθ και παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα
παρατθρείται και γνωςτοποιείται ς’ αυτόν από τουσ υπευκφνουσ τθσ υπθρεςίασ. Εάν ο ανάδοχοσ
δεν φροντίηει ςφμφωνα με τα ανωτζρω για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι παράλειψθσ ι
πλθμμελοφσ εργαςίασ, κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ποςοφ ζωσ και 50% τθσ μθνιαίασ δαπάνθσ
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ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ πράξεωσ ι παραλείψεωσ κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ των αρμοδίων
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οργάνων του ΕΚΑΒ παρακρατοφμενθ2016-03-18
από τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο
πάνω ριτρα διπλαςιάηεται διατθροφςθσ (το ΕΚΑΒ) το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και
κιρυξθσ του αναδόχου ζκπτωτου.
13) Ο κακοριςμόσ του αρικμοφ του προςωπικοφ που απαιτείται για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου, είναι
ζνα (1) άτομο. Οι ϊρεσ που κα πραγματοποιοφνται οι εργαςίεσ κα είναι μία (1) ϊρα το πρωί τισ
κακθμερινζσ κακϊσ και μιςι ϊρα το Σάββατο. Σε περίπτωςθ που ο κακαριςμόσ δεν κα ζχει
ολοκλθρωκεί εντόσ των ωσ άνω κακοριηομζνων ωρϊν, ο αρικμόσ ωρϊν κα αυξάνεται ανάλογα,
μζχρι τον κακαριςμό όλου του κτιρίου χωρίσ καμία οικονομικι επιβάρυνςθ του Ιδρφματοσ πζραν
του μθνιαίου τιμιματοσ. Οι βάρδιεσ του προςωπικοφ και οι ϊρεσ αναπλθρωματικισ ανάπαυςθσ
(REPO) κα εναλλάςςονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κακαριότθτα του χϊρων.
14) Ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί όλθ τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και ιδιαίτερα τθν Εργατικι Νομοκεςία
(μιςκοί, αςφάλιςθ, ωράριο εργαςίασ, κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ, φόροι κλπ) και
ευκφνεται αποκλειςτικά και μόνο αυτόσ ζναντι των αρμοδίων αρχϊν για τθν τιρθςθ αυτϊν και
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που προκφπτουν απ’ αυτζσ.
15) Να χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά προςωπικό το οποίο να είναι αςφαλιςμζνο. Να αντικακιςτά
αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το οποίο κα κρικεί από τθν
υπθρεςία «ωσ ακατάλλθλο» (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο) μόλισ
ειδοποιθκεί ςχετικά, ζςτω και προφορικά από τθν υπθρεςία.
16) Να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και να είναι
αποκλειςτικόσ και μόνοσ υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που ικελε ςυμβεί ςτο
προςωπικό του.
17) Διευκρινίηεται ρθτά ότι το ΕΚΑΒ δεν ζχει καμία αςτικι ι ποινικι ευκφνθ οφτε νομιμοποιείται
πακθτικά απζναντι ςε αξιϊςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου.
18) Υπεφκυνοι επόπτεσ του Αναδόχου κα ελζγχουν κακθμερινά τον προγραμματιςμζνο κακαριςμό αν
γίνεται, ςφμφωνα με τισ καταςτάςεισ ςυχνότθτασ κακαριςμοφ και τουσ όρουσ που ζχει κζςει ο
εργοδότθσ. Οι επόπτεσ του Εργολάβου οφείλουν να ζχουν μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ τουσ,
αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτουσ χϊρουσ του Εργοδότθ κακθμερινά, κακ όλο το χρόνο τθσ
θμεριςιασ διάρκειασ του ζργου.
19) Το προςωπικό κα φζρει ομοιόμορφθ κακαρι ςτολι (ενδυμαςία) εργαςίασ ίδια από πλευράσ
ποιότθτασ & χρϊματοσ, ϊςτε θ εμφάνιςθ του να είναι άριςτθ & να τυγχάνει τθσ εγκρίςεωσ κακϊσ
και ατομικι κάρτα με το ονοματεπϊνυμο του. Επίςθσ, το προςωπικό οφείλει να διατθρεί υψθλό
επίπεδο ατομικισ υγείασ και υγιεινισ. Αλλαγζσ προςωπικοφ κα γίνονται μόνο ςε ςοβαρζσ
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περιπτϊςεισ, οι οποίεσ κα γνωςτοποιοφνται ςτθν Υπθρεςία. Το ΕΚΑΒ κα ελζγχει τα ςτοιχεία
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ταυτότθτασ εάν αντιςτοιχοφν ςτο δθλοφμενο
προςωπικό. Σε περίπτωςθ απόκρυψθσ ι αλλοίωςθσ
ςτοιχείων το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ.
20) Σο προςωπικό του ςυνεργείου θα χτυπάει κάρτα κατά την προςζλευςη και αποχώρηςη και ςε
περίπτωςη που η υπηρεςία δεν διαθζτει ρολόι παρουςίασ προςωπικοφ, το προςωπικό θα
υπογράφει ςτο βιβλίο παρουςίασ προςωπικοφ (τηροφμενο ςτο γραφείο γραμματείασ). Να
γίνεται δε αυςτθρόσ ζλεγχοσ από τον κακ’ φλθν αρμόδιο τθσ υπθρεςίασ για το ωράριο του
προςωπικοφ του ςυνεργείου. Επιςθμαίνουμε ότι ο Ρροϊςτάμενοσ του αρμοδίου τμιματοσ είναι
υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του ςυνεργείου που
ζχει αναλάβει τον κακαριςμό του ΕΚΑΒ.
21) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο
που κα δοκεί από τθν υπθρεςία για τθ φφλαξθ των πραγμάτων και υλικϊν του.
22) Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και εγγυάται ότι θ εργαςία κα εκτελείται με προςοχι, επιμζλεια και κα
είναι υπεφκυνοσ ζναντι των Κρατικϊν Αρχϊν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ
που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα για όλο το χρόνο και για όλο το χρόνο εργαςίασ του, και για
όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ και φζρει κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ ςε περίπτωςθ
ατυχιματοσ λόγω πλθμμελοφσ κακαριότθτασ των χϊρων.
23) Απαγορεφεται θ αναδοχι από άλλο πρόςωπο οποιονδιποτε δικαιωμάτων του εργολιπτθ που κα
απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί και θ εκχϊρθςθ και ενεχυρίαςθ οποιονδιποτε
απαιτιςεων του εργολιπτθ. Τζλοσ κα λθφκοφν υπόψθ πιςτοποιθτικά Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων,
Δθμοςίων Υπθρεςιϊν, Νομικϊν Ρροςϊπων και Οργανιςμϊν που κα βεβαιϊνουν ότι θ
κακαριότθτα που του ζχει ανατεκεί εκτελείται κανονικά και χωρίσ προβλιματα.
24) Σε περίπτωςθ ζκτακτου ςυμβάντοσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει το αναγκαίο προςωπικό
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24 ϊρου.

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει όλα τα απαραίτθτα απορρυπαντικά προϊόντα για τθν
κακαριότθτα των χϊρων. Αυτά κα πρζπει να είναι αποτελεςματικά και κα ελζγχονται για τθ ςφνκεςθ
και τθν ποιότθτά τουσ από τθν υπθρεςία. Δεν κα αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ , δεν κα είναι τοξικά για
τον άνκρωπο ι επιβλαβι για το περιβάλλον και δεν κα προκαλοφν φκορζσ βραχυχρόνια ι
μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό τθσ υπθρεςίασ. Οι αναλογίεσ διάλυςθσ των
κακαριςτικϊν προϊόντων κα τθροφνται όπωσ κακορίηονται από τθν εταιρεία παραγωγισ τουσ και
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων τθσ υπθρεςίασ , ανάλογα με τθν ιδιαιτερότθτα κάκε χϊρου.
Τα απορρυπαντικά προϊόντα με κακαριςτικζσ ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του
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Κράτουσ (ΓΧΚ). Τα απορρυπαντικά προϊόντα που ζχουν παράλλθλα κακαριςτικζσ και απολυμαντικζσ
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ιδιότθτεσ κα είναι εγκεκριμζνα και από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ) και από τον Εκνικό
Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Τα αναγκαία διαλφματα υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaCLO 4% - 5%)
παρζχονται από τον ανάδοχο και κα φζρουν ζγκριςθ είτε από το ΓΧΚ είτε από τον ΕΟΦ. Για τα
προςφερόμενα απορρυπαντικά, κα προςκομιςκοφν (απαράβατοσ όροσ) από τουσ διαγωνιηόμενουσ
ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά εμπορικά φυλλάδια, φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) κακϊσ και
επικυρωμζνα αντίγραφα βεβαιϊςεων καταχϊρθςθσ από ΓΧΚ ι /και ΕΟΦ ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Οι εταιρείεσ παραγωγισ αλλά και οι εταιρείεσ διάκεςθσ ι αντιπροςϊπευςθσ των απορρυπαντικϊν
προϊόντων κα πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν πιςτοποιθκεί τουλάχιςτον ςφμφωνα με το πρότυπο ISO
9001:2000 για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Επιπλζον πιςτοποιιςεισ κα λαμβάνονται υπόψθ. Ριςτά
αντίγραφα των πιςτοποιιςεων αυτϊν πρζπει να προςκομιςκοφν ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του
ανάδοχου.
Οι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα χρθςιμοποιοφνται τα κακαριςτικά ι απολυμαντικά διαλφματα , ο τρόποσ
εφαρμογισ τουσ, θ ςυχνότθτα

εναλλαγισ τουσ κ.λ.π. κα κακορίηονται από τθν Επιτροπι

παρακολοφκθςθσ. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφϊνεται ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ τθσ
Επιτροπισ Ελζγχου Κακαριότθτασ.

Ανωτζρα βία
Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να επικαλεςκεί λόγο ανωτζρασ βίασ για τθ μθ εμπρόκεςμθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ εκτζλεςθσ αυτισ, οφτε δφναται να απαλλαγεί από τισ
υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν από τθ ςφμβαςθ, εάν δεν επικαλεςκεί και αποδείξει τα περιςτατικά
τθσ ανωτζρασ βίασ, εντόσ 15 θμερϊν από τότε που ζλαβαν χϊρα τα περιςτατικά αυτά.

Περιγραφή ζργου
Το ζργο που κα αναλάβει ο εργολιπτθσ (ανάδοχοσ) κα περιλαμβάνει τουσ χϊρουσ που κα
αναγράφονται αναλυτικά με τετραγωνικά επιφάνειασ ςε κάκε διαγωνιςμό που κα αφορά τθν
κακαριότθτα.
Πςον αφορά ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ (τουσ οποίουσ οι προςφζροντεσ κα πρζπει προθγουμζνωσ
να ζχουν επιςκεφκεί ϊςτε να λάβουν επί τόπου πλιρθ γνϊςθ) επιςθμαίνεται ρθτά ότι:
Α) Οι υπολογιςμοί των εμβαδϊν ςε (m2) των ωσ άνω χϊρων πρζπει να κεωροφνται ωσ ενδεικτικοί (με
κφριο ςκοπό τον προςδιοριςμό των χϊρων αυτϊν).
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Β) Τυχόν αποκλίςεισ των πραγματικϊν εμβαδϊν δεν ςυνεπάγονται επαφξθςθ του αντικειμζνου τθσ
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εργολαβίασ και ςυνεπϊσ οφτε τθσ αμοιβισ.

Γ) Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα:

1) είτε να αντικακιςτά οποιοδιποτε μζροσ, τμιμα, των ωσ άνω χϊρων με οποιουςδιποτε άλλουσ
«αντίςτοιχουσ» (από άποψθ εμβαδϊν και απαιτιςεων κακαριςμοφ)
2) είτε να ανακζτει νζουσ (ι να αφαιρεί παλαιοφσ χϊρουσ)
Οι μεταβολζσ αυτζσ κα διενεργοφνται:
1. με απλι ζγγραφθ εντολι του ΕΚΑΒ προσ τον Ανάδοχο (7 τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ
μεταβολισ) ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται:
2. τόςο θ θμερομθνία ζναρξθσ του κακαριςμοφ τουσ
3. όςο και τα εμβαδά των χϊρων (βάςει αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων) με αντίςτοιχθ βζβαια
αυξομείωςθ του εργολθπτικοφ τιμιματοσ
Δ) Θ ορκι, πλιρθσ και προςικουςα κατά τα ανωτζρω εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ ςε όλουσ
τουσ χϊρουσ κα πιςτοποιείται ςυνεχϊσ από αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και ελζγχου του
κακαριςμοφ, που κα ςυγκροτείται ςτο ΕΚΑΒ και τθσ οποίασ οι παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ κα
αναγράφονται ςε ειδικό βιβλίο που κα τθρείται για το ςκοπό αυτό. Επίςθσ θ ορκι, πλιρθσ και
προςικουςα εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του εργολάβου κα ελζγχεται περιοδικϊσ και
από επιτροπι θ οποία κα ορίηεται με απόφαςθ του Δ/ντθ τθσ υπθρεςίασ.
Ε) Θ υπθρεςία διατθρεί δικαίωμα λφςεωσ τθσ Συμβάςεωσ εφόςον καλυφκοφν κενζσ οργανικζσ κζςεισ
του κλάδου κακαριότθτασ ι ρυκμιςτεί το κζμα διαφορετικά από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο
Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα ότι θ ςχετικι λφςθ τθσ Συμβάςεωσ δεν κεμελιϊνει ουδεμία
αξίωςθ αποηθμιϊςεωσ ζναντι τθσ υπθρεςίασ από τον ίδιο, το προςωπικό του ι τυχόν
υπεργολάβουσ του.
ΣΤ) Τα υλικά κακαριότθτασ επιλζγονται από το ΕΚΑΒ, ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και επιβαρφνουν
τον Ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφζρεται ςτο Ρροςάρτθμα Α εγκεκριμζνοσ κατάλογοσ υλικϊν
κακαριςμοφ. Για οποιαδιποτε αλλαγι υλικϊν ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίςει ζγγραφθ
ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των υλικϊν με υλικά
τθσ επιλογισ του.
Ο ανάδοχοσ επικεωρείται και ελζγχεται από οριςκείςα επιτροπι και κάκε εξουςιοδοτθμζνο προσ
τοφτο από το Δ.Σ. πρόςωπο για τθν διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Ζλεγχοσ μπορεί να διενεργθκεί χωρίσ προθγοφμενθ ειδοποίθςθ από μζλοσ τθσ Διοίκθςθσ. Ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρου ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα που το
αςκοφν.
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α

ΤΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
1. Απορρυπαντικό (pH ουδζτερο) γενικισ χριςθσ.
2. Απορρυπαντικό (pH αλκαλικό) γενικισ χριςθσ.
3. Απορρυπαντικό (pH αλκαλικό) δφςκολων ρφπων.
4. Απορρυπαντικό (pH αλκαλικό) χϊρων υγιεινισ.
5. Απορρυπαντικό (pH όξινο) χϊρων υγιεινισ.
6. Διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (4 – 5%).
7. Κακαριςτικό τηαμιϊν , κακρεπτϊν.
8. Κακαριςτικό χαλιϊν και μοκετϊν.
9. Κακαριςτικό γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν.
10. Αφαλατικό – γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν.
11. Γυαλιςτικό ανοξείδωτων επιφανειϊν.
12. Μεταλλικι παρκετίνθ δαπζδων μαρμάρου-PVC.
13. Αυτογυάλιςτθ παρκετίνθ για δάπεδα από Linoleum.
14. Αφαιρετικό παρκετίνθσ δαπζδων μαρμάρου-PVC.
15. Αφαιρετικό παρκετίνθσ για δάπεδα μόνο από Linoleum.
16. Ειδικά απορρυπαντικά δφςκολων ρφπων για χϊρο επιςκευισ αςκενοφόρων .
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