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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013
ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των
χώρων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, µε χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της
σύµβασης και έως 31-12-2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη :
Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
i. Του Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
ii.Του Ν.4046 (ΦΕΚ 28/Α/2012), καθώς και την αριθ. πρωτ. 4601/304/12-3-2012
εγκύκλιο «Ρύθµιση θεµάτων για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν.4046/2012», σχετικά µε τα κατώτατα νόµιµα όρια µισθών και ηµεροµισθίων.
iii.Του άρθρου 68 του Ν.3863 (ΦΕΚ 115/Α/2010), περί συµβάσεων εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών.
iv.Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
v.Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις».
vi.Το Ν.3886/2010 «Περί ∆ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης συµβάσεων, δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/605 ΕΟΚ»
vii.Του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/1998) «∆ιακίνηση εγγράφων µε
ηλεκτρονικά µέσα, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο»

1

ΑΔΑ: ΒΕΝΤ7ΛΒ-ΡΨΤ

viii.Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010), καθώς και µε την αριθµ.35130/739/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
ix.Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
x.Του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις»,
xi.Το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.4013/11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Ν.
4038/12 (ΦΕΚ 14/Α/2012).
xii.Το N.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/2011) άρθρο 1 «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Σκοπός» και το άρθρο 4 παρ.3 «Λειτουργική ανεξαρτησία» όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν.
4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/2012)
xiii.Του Π.∆. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης».
xiv.Του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από
τους ∆ιατάκτες»
xv.Του Π.∆.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου.
xvi.Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».
Β) Τις αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν:
i.Την αριθµ.230/ 2013 (αρ. πρωτ. Οικ.03/οικ.1566/ 12-4-2013 Α∆Α :ΒΕΑΣ7ΒΝΛΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 62.700€ για τον διαγωνισµό
καθαριότητας της Π.Ε. Καβάλας,σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού
εξόδων Κ.Α.Ε.3072.0875 οικ.έτους 2013.
ii.την αριθ. 299/2013 (πρακτικό 14/25-4-2013 ) απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΑΜΘ , σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης
του διαγωνισµού και συστάθηκαν η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και η
Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.
iii. Την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισµού προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των χώρων
στέγασης των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης - Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αναλυτικά «για τον καθαρισµό των χώρων του ∆ιοικητηρίου, του Οργανισµού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του
Αγροτικού Κτηνιατρείου Ελευθερούπολης, Χρυσούπολης και Θάσου, των γραφείων
του Κ.Ε.Κ. Καβάλας , του ΚΤΕΟ Καβάλας και χώρων του αµφιθεάτρου ,του φουαγιέ
και της αίθουσας του πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου Καβάλας», µε χρονική διάρ-
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κεια του έργου από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2013, µε προϋπολογισµό 50.000,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καβάλας από
την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ
30 - 5 - 2013
Πέµπτη
10.00 Π.Μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.
Η περίληψη των όρων της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί, α) σε µία ηµερήσια τοπική
εφηµερίδα , β) θα αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας , καθώς και
επίσηµη ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας ,γ) επίσης θα αποσταλεί και στο Εµπορικό Επιµελητήριο Καβάλας
Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας).
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) Συνεταιρισµοί
γ) Ενώσεις/συµπράξεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε:
5.1. Τα «Στοιχεία της ανάθεσης καθαριότητας των χώρων όπως ορίζονται από
την παρούσα προκήρυξη» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. Τους «Συµπληρωµατικούς
Γενικούς Όρους» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' και
5.2. Τον «Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆.)»
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητήσουν τα σχετικά µε τον
προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα από το Τµήµα Προµηθειών γραφείο 215
στο ∆ιοικητήριο Καβάλας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Α.Μ.Θ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1: ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού : (∆ιοικητήριο Καβάλας, ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικού-Οικονοµικού - Τµήµα
Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20,
65110 Καβάλα - 2ος όροφος, γραφείο 215)
Παροχή πληροφοριών: πληροφορίες στο γραφείο 215 (δεύτερος όροφος ∆ιοικητήριο Καβάλας) κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες.
• τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 291 215
• τηλεοµοιοτυπία (fax) 2510 291610
∆ιακήρυξη : Η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην οποία αποτυπώνονται οι όροι και τα
απαιτούµενα για το διαγωνισµό, καθώς και οι απαιτήσεις υλοποίησης του Έργου από
τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί .
Έργο: Η παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισµό των χώρων όπως αναφέρονται
αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.
Επιτροπή Κατακύρωσης και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού :Είναι η Οικονοµική
Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.Θράκης, έργο της οποίας είναι η έγκριση και η διενέργεια
του παρόντος ∆ιαγωνισµού, η συγκρότηση των απαιτούµενων Επιτροπών για κάθε
φάση του έργου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του εν λόγω ∆ιαγωνισµού.
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών (3 µελής) :Είναι η αρµόδια Επιτροπή για την
αποσφράγιση, τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών.
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (3 µελής): Είναι η Επιτροπή η οποία έχει την
αρµοδιότητα της εξέτασης των υποβληθέντων ενστάσεων σύµφωνα µε το αρ. 15 του
Π∆ 118/2007 και προσφυγών του αρ. 3 του Ν. 2522/1997.
Υποψήφιος Προσφέρων ή Υποψήφιος Ανάδοχος Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή ένωση προσώπων που συµµετέχει στον παρόντα διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό σύναψης συµβάσεως µε την αναθέτουσα αρχή. Ο Προσφέρων ή Ανάδοχος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα
Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Προσφορά: Η προσφορά που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι Προσφέροντες στον
παρόντα διαγωνισµό.
Εκπρόσωπος :Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν
υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτηµένο από τον
Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων/κοινοπραξιών, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
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Ανάδοχος: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την
Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη
διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Αντίκλητος :Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων, µε δήλωσή του, ορίζει ως
εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας
Αρχής µε τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία
του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.). Ο ορισµός Αντικλήτου είναι υποχρεωτικός.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.
Σύµβαση :Η έγγραφη συµφωνία που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών για το σύνολο του έργου.
Προϋπολογισµός έργου: Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου.
Συµβατικό Τίµηµα :Η χαµηλότερη τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το
έργο.
Επίσηµη γλώσσα: Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Υπεύθυνη ∆ήλωση :Εννοείται δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε
βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής. Οι ζητούµενες από την προκήρυξη υπεύθυνες
δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες.
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρµόδια Υπηρεσία για την διενέργεια του έργου ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
- Τµήµα Προµηθειών, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα ∆ιοικητήριο
Καβάλας, - 2ος όροφος, γραφείο 215) τηλ : 2510 291 215 fax : 2510 291610.
ΑΡΘΡΟ 3 :
1. Ορίζεται ρητά ότι θα γίνονται δεκτές προσφορές που θα αναφέρονται στο σύνολο
του αντικειµένου της σύµβασης.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα της προαιρέσεως της αρχικής σύµβασης είτε για
συµπληρωµατικές υπηρεσίες µέσα στον συµβατικό χρόνο όταν προκύψουν νέες ανάγκες για καθαριότητα µε την αντίστοιχη επιβάρυνση, είτε για παράταση ισχύος της
σύµβασης για το επόµενο οικονοµικό έτος λόγω µη ολοκλήρωσης του καινούργιου
διαγωνισµού που θα προκηρυχθεί βάσει του άρθρου 21 παράγραφος α του Π.∆.
118/07.
3.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση µέχρι τρεις
(3) µήνες από την λήξη της, για όλες τις υπηρεσίες ή µερικές απ’αυτές , µε τους ίδιους όρους µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου.
Οι χώροι που θα καθαρίζονται στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Καβάλας είναι οι εξής:
1. Καθηµερινός καθαρισµός διακοσίων δεκαεννέα γραφείων (219) του ∆ιοικητηρίου
της Π.Ε. Καβάλας, την κεντρική είσοδο, το θυρωρείο, το τηλεφωνικό κέντρο, το γραφείο ηλεκτρολόγων, τις τουαλέτες του κτιρίου τις πρωινές ώρες, των χώρων των
γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη τις πρωινές ώρες, το γραφείο εξέτασης οδηγών, το
Κέντρο υποδοχής επενδυτών, τις σκάλες όλων των ορόφων, τις βοηθητικές και τα
φουαγέ των ορόφων.
2. Καθηµερινό σκούπισµα και σφουγγάρισµα των διαδρόµων, πλατύσκαλων και
κλιµακοστασίων από τις εισόδους έως τον έκτο όροφο.
3. Καθάρισµα των πλαϊνών των διαδρόµων και των υαλοπινάκων αυτών µια (1) φορά µηνιαίως.
4. Καθηµερινός καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου (ο δρόµος
µπροστά από το ∆ιοικητήριο, όλος ο χώρος της πυλωτής και ο δρόµος µέχρι το
Αµφιθέατρο).
5. Καθηµερινός καθαρισµός των γραφείων και των συνεργείων του ΚΤΕΟ Καβάλας.
6. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα τα γραφεία του Οργανισµού Καπνού.
7. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Θάσου και Γ.Γ.Α. Θάσου.
8. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Χρυσούπολης και το Γ.Γ.Α. Χρυσούπολης.
9. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του Αγροτικού Κτηνιατρείου
Ελευθερούπολης.
10. Καθαρισµός δύο φορές την εβδοµάδα των γραφείων του τριώροφου κτιρίου που
στεγάζει το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Καβάλας της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας.
11. Την καθαριότητα των χώρων του αµφιθεάτρου (δεκαπέντε φορές µηνιαίως κατά
µέσω όρο) ,του φουαγιέ και της αίθουσας του πρώην Νοµαρχιακού Συµβουλίου Καβάλας (πέντε φορές µηνιαίως κατά µέσω όρο).
Συνολικό εµβαδό όλων των χώρων 10.500 τ.µ.
Ο καθαρισµός του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου θα γίνεται δύο φορές
την εβδοµάδα µε πιεστικό µηχάνηµα. Ύστερα από συνεννόηση µε την αρµόδια
Επιτροπή θα γίνεται και χρήση απορρυπαντικών όταν είναι απαραίτητο για τον
καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου του ∆ιοικητηρίου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες να προµηθευτεί τον
απαραίτητο εξοπλισµό και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας κ.λ.π. σε αριθµό και
ποσότητες που να επαρκούν για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της
καθαριότητας. Επίσης είναι υποχρεωµένος να προµηθεύεται µε δικές του δαπάνες
και να τοποθετεί το χαρτί υγείας και τα αντισηπτικά-κρεµοσάπουνα χεριών στα συγκροτήµατα των τουαλετών της Π.Ε. Καβάλας.
Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του
αναδόχου ή νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του
αναδόχου ή των κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης. Εάν ο
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ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός η σύµβαση λύεται εφόσον αυτό
λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Π.Ε. Καβάλας κατάσταση µε τα
ονοµατεπώνυµα και το πρόγραµµα εργασίας του προσωπικού που θα χρησιµοποιήσει
για την καθαριότητα.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Π.Ε. Καβάλας Πιστοποιητικό
Υγείας και Ποινικού Μητρώου για όλο το προσωπικό που θα απασχολεί.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους για τις κοινωνικές
ασφαλίσεις και να χρησιµοποιεί µόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι ασφαλισµένο
από αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Επίσης είναι υποχρεωµένος
να τηρεί τους Νόµους και τις διατάξεις που ισχύουν για την υγεία και ασφάλεια των
εργασιών του.
Για κάθε χώρο πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό,
όπως:
• περιστροφικές µηχανές για γυάλισµα δαπέδων
• ηλεκτρικές απορροφητικές µηχανές σκόνης
• µηχανικό σάρωρθο υπαίθριων χώρων
• καρότσια περισυλλογής σκουπιδιών και σφουγγαρίσµατος
• µαγνητικές σκούπες (πάνινες) δαπέδων
• ξεσκονόπανα ελαστικά, εξαρτήµατα καθαρισµού τζαµιών κλπ
• κάθε άλλο µηχάνηµα ή συσκευή που πρέπει να συµπεριλαµβάνει ένας
σύγχρονος εξοπλισµός καθαριότητας. Η ασφάλεια όλων των ανωτέρω
µηχανηµάτων και συσκευών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Στους χώρους υγιεινής (wc), θα γίνεται σκούπισµα, σφουγγάρισµα, θα πλένονται τα
πλακάκια στους τοίχους, θα αποµακρύνονται χαρτιά και απορρίµµατα και θα γίνεται
πλήρης απολύµανση.
∆ιάδροµοι, κλιµακοστάσια και κοινόχρηστοι χώροι κλπ των εστιών: σκούπισµα,
σφουγγάρισµα
Κάγκελα: ξεσκόνισµα
Τζάµια: καθάρισµα µε το κατάλληλο καθαριστικό 1 φορά τον µήνα.
Η αξία όλων των υλικών που θα χρειασθούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισµού
βαρύνει τον ανάδοχο. Τα υλικά θα είναι άριστης ποιότητας και δε θα πρέπει να
προκαλούν φθορά στους χώρους και τα αντικείµενα και να είναι ενδεδειγµένα από
άποψη υγιεινής. Η υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγχει, στα εργαστήριά της ή στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα αναγνωρισµένα εργαστήρια, την ποιότητα των
υλικών και ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς τις παρατηρήσεις των
αρµοδίων οργάνων της υπηρεσίας και να αντικαθιστά τα υλικά κλπ που προκαλούν
φθορά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει
τα όργανα που τον ασκούν.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο και σύγχρονο µηχανικό εξοπλισµό
για τον καθαρισµό και απολύµανση των κτιρίων. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά
που θα προξενηθεί στους χώρους που καθαρίζει το προσωπικό που απασχολεί. Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη που θα προξενηθεί από
εργατικό ατύχηµα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα που απασχολεί για τον καθαρισµό
στην επιχείρησή του.
Η επίβλεψη και η διαπίστωση της εκτέλεσης από τον ανάδοχο των εργασιών και της
πιστής εφαρµογής των όρων της παρούσης διακήρυξης και της Σύµβασης, θα γίνεται
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από την Επιτροπή που θα ορίσουν τα αρµόδια όργανα της Π.Ε. Καβάλας. Ο
ανάδοχος και κάθε µέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την καθαριότητα,
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων του
φορέα πάνω σε όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τις εκτελούµενες εργασίες. Τα
αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος έχουν το δικαίωµα να αξιώσουν την αποβολή ή την
αποµάκρυνση ή την απαγόρευση εργασίας κάθε µέλους του προσωπικού του
αναδόχου, αν αυτό δείξει ολιγωρία, ή ανάρµοστη συµπεριφορά, ή δεν πειθαρχεί στις
υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, χωρίς ο αποµακρυνθείς να δικαιούται
αποζηµίωσης από την Π.Ε. Καβάλας. Σε περίπτωση πληµµελούς καθαρισµού και
αφού έχει προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο, θα επιβάλλεται
περικοπή µέχρι 10% επί της µηνιαίας αποζηµίωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
δεν προσέλθει για τον καθαρισµό, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι χίλια ευρώ (1.000,00)
€ για κάθε µέρα. Μετά από αποχή τριών (3) συνεχών ηµερών ή από αποχή πέντε
(5) διακεκοµµένων ηµερών µέσα στον ίδιο µήνα, πέρα από το πρόστιµο µέχρι χίλια
ευρώ (1.000,00) € την ηµέρα, µε αιτιολογηµένη απόφαση ο ανάδοχος µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε εφαρµόζονται οι σχετικές νοµικές διατάξεις.
Ο ανάδοχος πρέπει να ενηµερώνει γραπτά τα αρµόδια όργανα της Π.Ε. Καβάλας για
τυχόν ζηµιές που θα εντοπίζει στους χώρους που έχει την ευθύνη της καθαριότητας.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε βάση θεωρηµένο τιµολόγιο παροχής
υπηρεσιών που θα εκδίδει ο ανάδοχος και ύστερα από τη σύνταξη πρακτικού
παραλαβής του έργου από την υπηρεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την
ανακοίνωση σ’ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύµβασης (10% επί του ποσού της σύµβασης χωρίς το ΦΠΑ). Η σύµβαση
συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και
σφραγίζονται σε κάθε σελίδα .
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της σύµβασης
στην παραπάνω προθεσµία ή εµφανισθεί µεν αλλά δεν προσκοµίσει την εγγυητική
επιστολή, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ των εσόδων της Π.Ε.
Καβάλας. Ακολούθως η Π.Ε. Καβάλας θα καλεί έναν-έναν τους επόµενους
αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση την σειρά που
κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Η Π.Ε. Καβάλας ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της µη ασφάλισης
αυτών. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας
µόνον µε αυτόν, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο
θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν
στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της
Π.Ε. Καβάλας. Η Π.Ε. Καβάλας, µετά από εισήγηση των επιτροπών ελέγχου και µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει
υπάλληλο για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης
συµπεριφοράς. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την Π.Ε. Καβάλας. Το προσωπικό της καθαριότητας υποχρεούται να
φέρει οµοιόµορφη περιβολή. Στις συµβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να
αναφέρεται ότι ο εργαζόµενος έλαβε γνώση των δεσµεύσεων που ανέλαβε ο
ανάδοχος έναντι της Π.Ε. Καβάλας και όλης εν γένει της συµφωνίας τους.
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, την παροχή της
καθαριότητας. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής
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εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Καβάλας και η αρµόδια επιτροπή αποφασίζει
την επανάληψη του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης για την οποία δεν
προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο
ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας
µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ για κάθε όρο. Σε περίπτωση υποτροπής, η
παραπάνω ποινική ρήτρα ορίζεται µέχρι δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) για κάθε
παράβαση και επιβάλλεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΑΜΘ µετά
από προηγούµενη κλίση του, σε απολογία. Η Π.Ε. Καβάλας σε περίπτωση
υποτροπής µπορεί να λύσει τη σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα
δικαιώµατα του Συµβολαίου. Η άρνηση του επιχειρηµατία να συµµορφωθεί σε
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης ή σε απόφαση της Π.Ε. Καβάλας µετά από
εισήγηση της Επιτροπής και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από
την εφαρµογή της σύµβασης ή αµφισβήτησης, αρµόδιο δικαστήριο θα είναι το
Μονοµελές Πρωτοδικείο που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και θα διατάξει
την πληρωµή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση του αναδόχου
από τα δικαιώµατα που απορρέουν από την σύµβαση.
Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύµφωνα µε τους όρους
του παρόντος, ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει, καταπίπτει
προς όφελος της Π.Ε. Καβάλας χωρίς άλλη διατύπωση.
Κατά τη λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποµακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. Εάν περάσει
άπρακτο δεκαήµερο εξουσιοδοτεί από τώρα την Π.Ε. Καβάλας να αποβάλλει τα
πράγµατα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καµία ευθύνη για την τύχη τους.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
1. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα την ηµεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Συνεταιρισµοί
3. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
4. Κοινοπραξίες προµηθευτών
Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι:
i. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό ISO.
ii. ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
iii. ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
iv. ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή Επιχείρησης.
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να αποδείξουν:
1) Την επαγγελµατική τους δραστηριότητα µε πιστοποιητικό εγγραφής τους
στο Επιµελητήριο. Τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους µε αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης τους των τριών τελευταίων ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
που να δηλώνει ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα
των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία.
2) Την λειτουργία πιστοποιηµένης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO επιχείρησης
καθαριότητας µε την προσκόµιση πρωτοτύπου ή επικυρωµένου αντιγράφου
κατάλληλου πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού
Συστήµατος ∆ιαπίστευσης.
3) τα στοιχεία II, III, IV και V καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα
σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στην ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού της Π.Ε. Καβάλας αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο αντιπρόσωπο,
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο. Μπορεί να αποστέλλεται και µε άλλο τρόπο
(ΕΛ.ΤΑ., courier, κλπ) και παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη
όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού.
1.2. Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα αυτήν επί 120
ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Προσφορά
αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις
όρους της διακήρυξης αυτής ή ελλιπής ή όταν αυτή έχει ξέσµατα, διαγραφές
ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
1.3. Οι σφραγισµένοι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίζονται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού παρουσία των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Εάν η επιτροπή διαγωνισµού
κρίνει ότι κάποιος διαγωνιζόµενος δεν πληροί όλους τους όρους και
αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού οι εναποµείναντες κλειστοί
φάκελοι δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον ίδιο ή παραδίδονται
στην υπηρεσία για επιστροφή σε περίπτωση απουσίας του.
1.4. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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1.4.1. Η λέξη «Προσφορά».
1.4.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό.
1.4.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
1.4.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
1.4.5. Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα.
∆ε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
Ο φάκελος της προσφοράς ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που περιγράφονται
παραπάνω υποβάλλεται καλά σφραγισµένος και περιέχει τρεις (3) υποφακέλους,
ήτοι:
• Φάκελος ∆ικαιολογητικών
• Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
• Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Οι παραπάνω τρεις υποφάκελοι είναι και αυτοί καλά σφραγισµένοι και κάτω από
τον τίτλο τους αναγράφουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου.
1.5. Ο φάκελος των ∆ικαιολογητικών περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από την διακήρυξη εις διπλούν (πρωτότυπα και µία σειρά
αντιγράφων) µέσα σε καλά σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις
πρωτότυπα και αντίγραφα αντίστοιχα. (Για το περιεχόµενο του φακέλου
δικαιολογητικών
βλέπε
παρακάτω
στα
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ).
1.6. Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς περιέχει την Τεχνική προσφορά εις
διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά
σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο
αντίστοιχα και περιλαµβάνει:
Α)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι έλαβε γνώση όλου του περιεχοµένου της παρούσας διακήρυξης το
οποίο αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη.
β) Υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύεται από κατάσταση µηχανηµάτων που
θα χρησιµοποιηθούν σε PROSPECTUS ή φωτογραφία µε τα τεχνικά χαρα
κτηριστικά τους.
γ) Κατάλογος του απασχολούµενου προσωπικού τουλάχιστον τεσσάρων (4)
ατόµων ο οποίος θα προκύπτει από σχετικά έγγραφα του ΙΚΑ: ΑΠ∆ τελευ
ταίου εκδοθέντος τετραµήνου ή τελευταίες µισθοδοτικές καταστάσεις, θεω

ρηµένες από την Επιθεώρηση Εργασίας.
δ) Φύλλο συµµόρφωσης µε το Παράρτηµα Α ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ.
.
1.7. Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς περιέχει την Οικονοµική προσφορά
εις διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά
σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο
αντίστοιχα.
Επίσης, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να περιέχει χωριστό φάκελο
στον οποίο να αναφέρονται εξειδικευµένα τα από τη διάταξη του
άρθρου 68 Ν.3863/2010 στοιχεία, ήτοι: α) Ο αριθµός των εργαζοµένων,
β) Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των, γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας
στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι, αντίγραφο της οποίας πρέπει να
περιέχεται στο φάκελο, δ) Το ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που
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αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων, ε) Το
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά και στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο.
Σηµειωτέον ότι, στην προσφορά τους πρέπει να υπολογιστεί εύλογο
ποσό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών, των αναλωσίµων,
του εργολαβικού κέρδους και των νοµίµων υπέρ του ∆ηµοσίου και
τρίτων κρατήσεων.
1.8. Η οικονοµική προσφορά δηλώνει ότι ο προσφέρων αναλαµβάνει την
καθαριότητα των χώρων όπως αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα
διακήρυξη και για χρονικό διάστηµα από ενός έτους από την υπογραφή της
σύµβασης.
1.9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και
δεν λαµβάνονται υπόψη. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή εγγράφως ή προφορικώς και λαµβάνονται υπόψη στα σηµεία για
τα οποία αυτές ζητήθηκαν.
2.0 Προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές ή θα περιέχουν οποιοδήποτε
φάκελο από τους παραπάνω ανοικτούς δε θα γίνονται αποδεκτές.
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Όλοι οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί,
ενώσεις προµηθευτών, κοινοπραξίες προµηθευτών) υποβάλλουν τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
Α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (επί ποινή απαράδεκτου) ποσού ίσου
µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α. (3.100 ευρώ) και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό (άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 25
του Π.∆. 118/2007. Η εγγύηση επιστρέφεται σ’ αυτούς που αποτυγχάνουν στο
διαγωνισµό πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει (βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'):
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και την ∆/νση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία και το αντικείµενο
του διαγωνισµού.
8. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι
τουλάχιστον τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς ήτοι εκατόν πενήντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
9. Τους όρους ότι:
i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί µε µονοµερή δήλωσή
της µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
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iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το ποσό της
κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της
ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας
Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
10. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό Ίδρυµα να καταβάλει
ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
Προσφορά της οποίας η εγγυητική επιστολή δεν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
στοιχεία θα απορρίπτεται. Αναγκαία στοιχεία είναι τα ανωτέρω 1, 5, 6, 7, και 9ii.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης πέραν των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων.
Β) Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
i.α) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
β) ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία
γ) ∆εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
δ) ∆εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή
Επιχείρησης
ii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία της περ. i
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.
118/2007, ήτοι :
α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο.
β) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών
τελευταίων ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές
δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί
στην αρµόδια εφορία.
Γ) Πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο κατάλληλου πιστοποιητικού από
διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης από το οποίο να
αποδεικνύεται ότι η επιχείρηση είναι πιστοποιηµένη κατά ISO
∆) Υπεύθυνη δήλωση της § 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού
Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,
• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από
τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007
• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. α
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις
• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
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• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. γ
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις
Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20
του Π.∆. 118/2007
Αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµό οι υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τους νοµίµους εκπροσώπους των.
Ε) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης θεωρηµένο
για το γνήσιο της υπογραφής.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’290), θα
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆.118 /
2007.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής της δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και της ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι
ενήµεροι ως τις υποχρεώσεις της που αφορούν της εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως φορολογικές υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασης της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή της σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά της κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης της, έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
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αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής της δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής της, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. Α ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ.
Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της από το
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η απόδειξη της εγγραφής
της στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο αρ. 25 παρ. 3 του Π.∆. 346/98, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόµους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι.
ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες και αλλοδαπούς
πολίτες,
(2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
της εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), της εκάστοτε
ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και της,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό της ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους
διαχειριστές, τις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια
Υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι
εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, της εκάστοτε ισχύει, και, όσον
αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, της εκάστοτε ισχύει, από
το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό
επιχείρησης.
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Προκειµένου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών, αναγκαία
προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι φυσικού
προσώπου (βλ. άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005). Η συνδροµή της
προϋπόθεσης της αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή µαζί µε την προσφορά των
εξής δικαιολογητικών: α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από την οποία
προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι
ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της
εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, της τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.
2 Π.∆. 82/96, της τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε
περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι της Α.Ε., µε
ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, απαιτείται και των
εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό της µέχρι φυσικού
προσώπου. Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα
δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τους Α.Ε. µετόχους της
Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία
της νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., τις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά
µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%,
οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.
1 – 3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη
υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή
ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως
απαράδεκτη.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
(1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από
το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της
περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 .
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. Α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς
και της περίπτωσης (2) του εδ. Β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της
περίπτωσης (2) του εδ. Γ του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην Ένωση.
Β) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό της εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
Γ) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης προµήθειας, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Κατά τα λοιπά ισχύει η
παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 394/96.
∆) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπό
της, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά της παραστατικό εκπροσώπησης.
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Ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 4
παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν της ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, δύνανται να
αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή
ανώτερη των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4
του Π.∆. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου της υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας,
στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής.
• Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη
των προβλεποµένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆.
118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της αρ. 1 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007 συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια και ενώπιον όσων υπέβαλαν
προσφορές ή των νόµιµων εκπροσώπων της εφόσον παρίστανται.
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται από αρµόδια τριµελή επιτροπή, η οποία έχει οριστεί µε την υπ’ αριθµ……./πρακτικό
…./………………απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης περί έγκρισης όρων και επιτροπών διενέργειας διαγωνισµού, η οποία θα
αποτελέσει και την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών. Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται και σφραγίζονται ανά φύλλο. Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σ’ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγισθεί µετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών ,επαναφέρονται για
όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου. Κριτήριο
αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή (µηνιαία –
ετήσια).
4. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ & ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Για την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη γνωµοδοτούν τα αρµόδια συλλογικά όργανα που
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συγκροτούνται για τους διαγωνισµούς από την Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε το
άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007.

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Η αρµόδια Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. αφού λάβει γνώση των στοιχείων των
προσφορών και της εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας του ∆ιαγωνισµού έχει
την δυνατότητα, δικαιολογώντας τη θέση του, να αναθέσει την καθαριότητα στον
συµµετέχοντα στο διαγωνισµό επιχειρηµατία που κατά την κρίση του,
συγκεντρώνει τα περισσότερα εχέγγυα ικανότητας για την ποιοτική εκτέλεση της
σύµβασης, έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό και να διατάξει την
προκήρυξη νέου ή την σύναψη της σχετικής σύµβασης χωρίς οι διαγωνιζόµενοι
να έχουν το δικαίωµα για οποιαδήποτε αποζηµίωση.
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του αποτελέσµατος
του διαγωνισµού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 23 παρ. 3 του Π.∆. 118/2007 και
υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της
ανακοίνωσης της να προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
προκειµένου να συνταχθεί από την Υπηρεσία το σχέδιο της σύµβασης που θα
υπογραφεί.
Εκείνος που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ίση µε το 10% της συνολικής συµβατικής
δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, η
οποία θα παραµείνει µέχρι πλήρους εκτέλεσής της. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της
σύµβασης. Η ισχύς της εγγύησης µπορεί να παραταθεί ύστερα από έγγραφο της
Π.Ε. Καβάλας.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου
και να περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007.
6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις (π.χ.
ΜΤΠΥ) και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου, (φόρος εισοδήµατος κλπ).
7. ΠΛΗΡΩΜΗ
Η εξόφληση των τιµολογίων (για παροχή υπηρεσιών κάθε µήνα) θα γίνεται εφόσον έχουν προσκοµισθεί και τα νόµιµα λοιπά δικαιολογητικά, για την πληρωµή µε
έκδοση επιταγής µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής από την
Π.Ε. Καβάλας και µε την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων και τη
θεώρηση του εντάλµατος πληρωµής από την Υ.∆.Ε. Νοµού Καβάλας.
Ειδικότερα απαιτούνται:
α) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ
γ) βεβαίωση της Επιτροπής παραλαβής.
8. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2013.
Επίσης, ισχύουν οι όροι παράτασης.
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9.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007).
Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 στο άρθρο 15 του Π.∆ 118/07 για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 αυτού, απαιτείται η προσκόµιση
παραβόλου κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου, ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%)
επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000€ και µεγαλύτερο των 5.000€.

19

ΑΔΑ: ΒΕΝΤ7ΛΒ-ΡΨΤ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ...............................
Κατάστηµα ...................................................
Ηµεροµηνία έκδοσης ............................................
ΕΥΡΩ (€). ................................................................................
Προς
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ.
.........................................
€.......................................
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των €................................. υπέρ της
Εταιρίας
............................................................
δ/νση
........................................................................... δια την συµµετοχή της εις τον
διενεργούµενο διαγωνισµό της ................................ για τις υπηρεσίες
......................................... σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ....................διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ’ όλο τον χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..................................................... (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας ......................................
Κατάστηµα
......... , ....................... ,.
(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)
....................
Προς
…………………………..

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

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ................. ΕΥΡΩ ........
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
.........................(και ολογράφως)........................................, στο οποίο και µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωση
µας,
υπέρ
της
εταιρείας………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της µε αριθµό
σύµβασης, που
υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
..................................................(αρ.διακ/ξης ....... /....) προς κάλυψη αναγκών
του ................ .και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας.............. ΕΥΡΩ αυτής.
To παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες. Από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι
την επιστροφή της σ' εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που
έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

21

ΑΔΑ: ΒΕΝΤ7ΛΒ-ΡΨΤ

22

