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ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεςιϊν Καθαριότητασ για τισ ανάγκεσ του
ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου τησ Τπηρεςίασ Πρϊτησ Τποδοχήσ για το διάςτημα ζωσ τριϊν (3) μηνϊν
Η Τπηρεςία Πρϊτησ Τποδοχήσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ,
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Σν Ν.3907/2011 (ΦΔΚ 7/Α/26-01-2011) «Ίδξπζε ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο
Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/115/ΔΚ ζρεηηθά
κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε–κέιε γηα ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο
δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
Σν Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν» «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη
άιιεο δηαηάμεηο (Α-112).
Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α’/2010) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε».
Σν Ν.4013/2011(ΦΔΚ 204/η.Α’/15-09-2011) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 παξ.1 ηνπ
Ν.4038/2012(ΦΔΚ 14/η.Α’/2012) «επηβνιή θαη απφδνζε θξάηεζεο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».
Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α’/2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο,
νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σν Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α’/2014) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, Διέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σν Ν.4250/2014(ΦΔΚ 74/η.’Α/26-03-2014), παξ.3, άξζξνπ 3 .
Σν Ν.3863/10(ΦΔΚ115/Α/15-07-2010 «Νέν αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο».
Σν άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013 (ΦΔΚ 88/Α/18-04-2013) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ
Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο & ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο».
Σν Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/Α΄/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Γεκφζησλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
Σν Π.Γ. 102/2012 (ΦΔΚ 169 Α’/2012) «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ζην
Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε», φπσο ηζρχεη.
Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α’ /2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ
Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005»,
φπσο ηζρχεη.
Σν Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150Α’/2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194 Α’/2010) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».
Σν Π.Γ. 151/1998 (ΦΔΚ 116Α’/1998) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ
δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ».
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θπβεξλεηηθά φξγαλα», πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1.
Σελ Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ππ' αξηζκ.
12104/ΔΤΓ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απφθαζε (Φ.Δ.Κ 781Β’ /28-03-2014).
Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΗΚΠΟ /Φ.18/Οηθ.21526/04-11-2011 (ΑΓΑ: 45ΒΜΥ-Χ1Β) «πγθξφηεζε πιινγηθψλ
Οξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε (άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011).
Σελ ππ’ αξηζκ. 2024709/601/0026/08-04-1998 (ΦΔΚ 431/Β/07.05.1998) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ πεξί «Καζνξηζκνχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ.
Σελ ππ’ αξηζκφ 16.1/770/16.02.2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο πεξί «Αλαλέσζεο γηα ηξία (3) έηε ηεο ζεηείαο ηνπ Παλαγηψηε Νίθα ηνπ Ζιία, ζηε ζέζε
ηνπ Γ/ληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο».
Σελ ππ’ αξηζκ. 11.1/2166 απφθαζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο Αλαζηαζίαο Υξηζηνδνπινπνχινπ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Γηεπζπληή
ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ 781/Β΄/04-05-2015).
Σν Π.Γ. 24/2015 (ΦΔΚ 20 / η.Α΄/27-01-2015) «χζηαζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ».
Σν Π.Γ. 69/2015 (ΦΔΚ 113/Α/21-09-2015) «Γηνξηζκφο ηνπ Αιέμηνπ Σζίπξα ηνπ Παχινπ Αξρεγνχ ηνπ
θφκκαηνο ηνπ “πλαζπηζκνχ ηεο Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο” (Τ.ΡΗΕ.Α.), σο Πξσζππνπξγνχ».
Σν Π.Γ. 73/2015 (ΦΔΚ 116/Α’/23-09-2015) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ
Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
Σελ ππ’ αξηζκ. Τ10(ΦΔΚ2109/Β/29-09-2015)Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Ησάλλε Μνπδάια».
Σελ ππ’ αξηζκ. 4.2/2624/14 (ΦΔΚ 1373 Β΄/29.5.2014) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκφζηαο
Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, κε ζέκα «χζηαζε Κέληξνπ Πξψηεο Τπνδνρήο Λέζβνπ ζην Γήκν
Λέζβνπ».
Σελ απφθαζε κε αξηζκφ ΔΜ/1-Β/89/3.9.2012 γηα «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο
Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζην Γηεπζπληή ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο» (ΦΔΚ
2420/Β΄/03-09-2012) θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ ΔΜ/2/178 (ΦΔΚ 1442/0506-2014/Β΄)
Σε κε αξηζκ. Τ136/20.03.2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεσλ Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ» (ΦΔΚ 389/21-03-2015/Β΄).
Σελ Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ & Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ππ' αξηζ.
12104/ΔΤΓ&ΠΛΑΠ 275/12-03-2014 Απφθαζε (Φ.Δ.Κ. 781/Β’/28-03-2014).
Σε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (Ν..Κ) κε αξηζκφ 117/2009 ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε απηεπάγγειηε αλαδήηεζε δηθαηνινγεηηθψλ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο.
Σνλ νξηζκφ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 3ης Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ πξση.
ΣΠ1/2559/15-5-2015 (ΑΓΑ Φ7ΕΓ465ΦΘΔ-ΞΑΒ) απφθαζε ηνπ Γ/ληε ηεο ΤΠΤ πεξί ηξνπνπνίεζεο ηεο
κε αξηζκ πξση.:ΣΠ1/6961/19-12-2014 (ΑΓΑ: 78ΔΞΗ-5ΚΜ) ζρεηηθήο απφθαζεο γηα «ζπγθξφηεζε
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ
δηαπξαγκάηεπζεο γηα ην νηθ. έηνο 2015 ή φπσο απηή ηξνπνπνηεζεί».
Σελ κε αξηζκ.πξση.:ΣΠ1/6959/19-12-2014 απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο
(ΑΓΑ: ΦΦΝΓΗ-ΖΥΓ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε χζηαζε – πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ θαη
πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληζκψλ ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015.
Σελ κε αξηζκ. πξση. ΣΠ1/6960/19-12-2014 (ΑΓΑ: ΦΕΡ3Η-ΘΧΚ) Απφθαζε Γηεπζπληή Τπεξεζίαο
Πξψηεο Τπνδνρήο πεξί «χζηαζεο–πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο αγνξαδφκελσλ εηδψλ θαη
εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015»
Σελ C(2015) 5312/31-07-2015 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ
πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο γηα ελίζρπζε απφ ην Σακείν Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο γηα ηελ πεξίνδν 20142020.52.
Σνλ ππ’ αξηζ. 515/2014 Καλνληζκφ (Δ.Δ.) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο
16.4.2014 «γηα ηε ζέζπηζε ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο, ηνπ κέζνπ ρξεκαηνδνηηθήο
ζηήξημεο ζηνλ ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ ζεσξήζεσλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο
αξηζ. 574/2007/Δ.Κ»
Σελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4332/2015, πεξί ζχζηαζεο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ
πξνγξακκάησλ Άζπινπ − Τπνδνρήο θαη Έληαμεο (Τ.Γ.Δ.Π.Α.Τ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη
Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (ηνκέαο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο).
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θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε
«Αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο «Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΚΠ
2000−2006, ηνπ ΔΠΑ θαη ινηπψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ» ζηε
Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3614/2007»
θαη κεηνλνκαζία ζε "Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ
Γξάζεσλ/έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ" (ΔΤΤΓΔ ΤΠΔ) ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ55.
Σνλ κε αξηζ. 28346 ηεο 13.8.2015 (ΦΔΚ 577/13−08−2015) Γηνξηζκφ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ζηελ
Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Αζχινπ − Τπνδνρήο θαη Έληαμεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
Σνλ Ν. 4337/2015 (ΦΔΚ Α' 129) άξζξν 10 "Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ
ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ"
Σελ ππ' αξηζκ. ΣΠ1/8074/08-12-2015 Απφθαζε (ΑΓΑ 78ΦΡ465ΦΘΔ-ΦΤ1) γηα ηελ θαηαλνκή ησλ
πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2016 ηεο Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο
Σν γεγνλφο φηη νη αλαιήςεηο ππνρξέσζεο έηνπο 2016 εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο θαη ζπλεπψο ε δαπάλε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο επηβαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ εηδηθνχ
θνξέα 07-450 γηα ηνλ ΚΑΔ 0875 κέζσ αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2016.
Δθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη αξρίζεη ε εθαξκνγή ηνπ Σακείνπ Δζσηεξηθήο
Αζθάιεηαο(ISF), νη πηζηψζεηο/πιεξσκέο ζα βαξχλνπλ ην Σακείν απηφ.
Σνλ Ζιεθηξνληθφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
Καζαξηφηεηαο
γηα
ην
ΚΔ.Π.Τ.
Λέζβνπ κε
αξηζκφ
πξση.
ΣΠ7/8467/18-12-2015
(ΑΓΑΜ:15PROC003571533)), κε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 01/02/2016.
Σν γεγνλφο φηη ε πξνεγνχκελε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ΚΔΠΤ Λέζβνπ ιήγεη
ηελ 31/12/2015 θαη φηη νη αλάγθεο δεκηνπξγίαο Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη Γνκψλ θηινμελίαο
αηηνχλησλ άζπιν ή επάισησλ νκάδσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ ζε λήζνπο ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ είλαη
άκεζεο θαη επείγνπζεο θαη νθείινληαη ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα πνπ αλάγνληαη ζηε ζθαίξα ηνπ δηεζλνχο
πεξηβάιινληνο, ρσξίο επζχλε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ βάζεη ηεο ΚΤΑ αξηζκ. 2969/02-12-2015 θαζηζηά
άκεζε θαη επείγνπζα ηελ αλάγθε παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο
Λέζβνπ θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ
θαη κε δηάξθεηα φρη κεγαιχηεξεο ησλ ηξηψλ κελψλ.
Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Ρχζκηζε θαηεπεηγφλησλ ζεκάησλ ησλ Τπνπξγείσλ
Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Τγείαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α' 182 /2015)
Σελ ΚΤΑ χζηαζεο ησλ Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο θαη πξνζσξηλψλ Γνκψλ Φηινμελίαο αηηνχλησλ
άζπιν θαη επάισησλ νκάδσλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ(Απφθαζε 2969-ΦΔΚ 2602/Β’/02-12-2015)

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
1.

2.

Σθν προςφυγι ςε διαδικαςία απευκείασ ανάκεςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ για το ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου για το διάςτθμα από τθν επόμενθ θμζρα τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και όχι πζρα των τριϊν (3) μηνϊν και με κριτιριο κατακφρωςθσ
τθ χαμηλότερη τιμή χωρίσ ΦΠΑ ανά μινα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ είκοςι δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια ευρϊ (22.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23% και των νόμιμων
κρατιςεων ι του ΦΠΑ που αναλογεί ςτθν ζδρα του υποψθφίου αναδόχου και δζκα οκτϊ
χιλιάδεσ διακοςίων ενενιντα δφο ευρϊν και εξιντα οκτϊ λεπτϊν του ευρϊ (18.292,68 €)
άνευ ΦΠΑ. Σο ποςό τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν μπορεί , επί ποινι αποκλειςμοφ, να
υπερβαίνει τον ανωτζρω προχπολογιςμό.
ε περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διεκνι Διαγωνιςμοφ για τθν
παροχι
υπθρεςιϊν
Κακαριότθτασ
για
το
ΚΕ.Π.Τ
Λζςβου
με
αρικμό
96/2015(ΑΔΑΜ:15PROC003571533) μζςα ςτο χρονικό διάςτθμα των τριϊν μθνϊν, θ
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ςφμβαςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ λφεται αυτοδίκαια και ο ανάδοχοσ δε δικαιοφται να
λάβει καμία αποηθμίωςθ για τον εναπομείναντα χρόνο.
3. Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να κατακζςουν τθν προςφορά τουσ ςε ευρϊ (€) με γραπτζσ
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και ςυγκεκριμζνα :
Περιγραφι Παροχισ Τπθρεςιϊν

Παροχι Τπθρεςιϊν Κακαριότθτασ

Σόποσ Παροχισ Τπθρεςιϊν

ΚΕΠΤ ΛΕΒΟΤ

Χρόνοσ Παροχισ Τπθρεςιϊν
Θμερομθνία Λήξησ Τποβολισ των
Προςφορϊν:
Θμερομθνία Αποςφράγιςησ προςφορϊν:
Σόποσ Τποβολισ Προςφορϊν:
CPV

4.

5.

6.

6.

7.

Ζωσ τρεισ (3) μινεσ
Θμερομθνία: 07/01/2016
Θμζρα: Πζμπτθ και Ώρα: 10:00 π.μ.
Θμερομθνία: 07/01/2016
Θμζρα: Πζμπτθ και Ώρα: 11:00 π.μ.
Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ (Λ.υγγροφ 83, 1οσ όροφοσ,
Γραφείο Πρωτοκόλλου)
90911000-6

Σο ζργο χρθματοδοτείται από τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Οικονομικοφ Ζτουσ 2016 του
ειδικοφ φορζα 07-450 για τον ΚΑΕ 0875 μζςω ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που κα
πραγματοποιθκεί το 2016. Εφόςον ολοκλθρωκοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ και αρχίςει θ
εφαρμογι του Σαμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ (ISF), οι πιςτϊςεισ/πλθρωμζσ κα βαρφνουν
το Σαμείο αυτό.
Σο αντικείμενο, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κακϊσ και οι Πίνακεσ των Οικονομικϊν
προςφορϊν, κα είναι ίδιεσ με αυτζσ των τευχϊν του διαγωνιςμοφ 96/2015 (ΑΔΑ:
ΒΖ5Ω465ΦΘΕ-64Φ και ΑΔΑΜ: 15PROC003571533) που αφορά ςτο Τποζργο 1 (Τπθρεςίεσ
Κακαριότθτασ για το ΚΕ.Π.Τ. Λζςβου)
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει με τθν προςφορά τουσ να κατακζςουν επίςθσ υπεφθυνη
δήλωςη :
α)ότι αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ και
β)ότι κα προςκομίςουν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα δικαιολογθτικά που κα ηθτθκοφν από
τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν:
α) Σα Φυςικά ι Νομικά Πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά
β) Ενϊςεισ ι Κοινοπραξίεσ των υπό ςτοιχείων (α), που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι
ςε άλλο κράτοσ τθσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. και υποβάλουν κοινι προςφορά,
γ) υνεταιριςμοί, που αςχολοφνται και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό
και αςκοφν επάγγελμα ςυναφζσ με το προκθρυςςόμενο αντικείμενο.
Δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχήσ:
•
Όςοι δεν πλθροφν το δικαίωμα ςυμμετοχισ.
•
Όςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Τπθρεςία ι Ν.Π.Δ.Δ. γιατί
δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
•
Όςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ Δθμόςιασ Τπθρεςίασ ι Ν.Π.Δ.Δ για προμικειεσ
ι παροχι υπθρεςιϊν με απόφαςθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Γενικι Γραμματεία
Εμπορίου ι άλλου αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου.
•
Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ
παραπάνω κυρϊςεισ.
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Σα παραπάνω ιςχφουν και για οποιοδιποτε από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι τθσ
κοινοπραξίασ
8. Η αποςφράγιςη των προςφορϊν κα διεξαχκεί την Πζμπτη 07/01/2016 και ϊρα 11:00 π.μ.
ςτθν αίκουςα διαγωνιςμϊν του 1 ου ορόφου τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ (Λ.υγγροφ
83-Ακινα), από τθν 3η Επιτροπι.
Όςοι επικυμοφν να λάβουν µζροσ ςτο διαγωνιςµό καλοφνται να υποβάλλουν ι να
αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςε ζνα ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο το αργότερο µζχρι
την Πζμπτη 07/01/2016 και ϊρα 10.00 π.μ. ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1 οσ όροφοσ) τθσ
Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, Λ.υγγροφ 83-Σ.Κ. 11745 –Ακινα, Τπόψθ: Προζδρου
Επιτροπισ αξιολόγθςθσ.
9. Θ υποβολι τθσ προςφοράσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ ι µε ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο
εκπρόςωπό τουσ ι αποςτζλλοντασ τθν ταχυδροµικά µε ςυςτθµζνθ επιςτολι ι courier,
εγκαίρωσ ϊςτε να παραλθφκεί από τθν Τπθρεςία μζχρι τθν ωσ άνω θμερομθνία και ϊρα.
τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ Κεντρικι Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ
ουδεµία ευκφνθ φζρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα
αποςταλοφν.
Οι Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ Τποδοχισ ςτουσ προμθκευτζσ.
Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο απαραίτθτα κα
αναγράφεται:
Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Τπθρεςίασ που εξζδωςε τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν
Ο αρικμόσ τθσ Πρόςκλθςθσ
Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν
Σα ςτοιχεία του υποψθφίου αναδόχου
Θ ζνδειξθ: «να ανοιχκεί μόνο από τθν Αρμόδια Επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν»

10.

11.

Όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία φακζλου προςφοράσ, κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα ι
επίςθμα μεταφραςμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Οι τιμζσ των προςφορϊν κα πρζπει να εκφράηονται ςε Ευρϊ €. Εφόςον από τθν προςφορά
δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, ι θ προςφορά δεν εκφράηεται ςε Ευρϊ
€, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Μειοδότησ θα αναδειχθεί εκείνοσ με τη Χαμηλότερη προςφερόμενη Τιμή, χωρίσ ΦΠΑ,
ανά μήνα, εφόςον οι προςφερόμενεσ τιμζσ καλφπτουν ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ τισ προδιαγραφζσαπαιτήςεισ και ανάγκεσ τησ Τπηρεςίασ Πρϊτησ Τποδοχήσ, όπωσ αυτζσ αναλυτικά
αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο Δ1 - Τποζργο 1 - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ-περιγραφή
εργαςιϊν τησ υπ’ αριθμ. διακήρυξησ 96/2015 (ΑΔΑ: ΒΖ5Ω465ΦΘΕ-64Φ και ΑΔΑΜ:
15PROC003571533).
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται και με τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατήςεισ ιτοι:
0,10%:Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
Χαρτόςθμο: 3% επί κρατιςεων υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων
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20% Τπζρ ΟΓΑ επί χαρτοςιμου
Παρακράτθςθ φόρου 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 55 παρ. 1 εδάφιο (ςτ) του Ν.
2238/94, ΦΕΚ 151/Α).
12. Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ τησ προςφοράσ περιλαμβάνει:

1. Τπεφθυνη δήλωςη του Ν.1599/86 όπου κα δθλϊνει ότι αποδζχεται και όπωσ αυτζσ
αναλυτικά αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο Δ1 - Τποζργο 1 - Σεχνικζσ Προδιαγραφζσπεριγραφή εργαςιϊν τησ υπ’ αριθμ. διακήρυξησ 96/2015 (ΑΔΑ: ΒΖ5Ω465ΦΘΕ-64Φ
και ΑΔΑΜ: 15PROC003571533).
2. Τπεφθυνη δήλωςη ότι διακζτει τα απαιτοφμενα μζςα και προςωπικό και ζχει
ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ κφκλου εργαςιϊν, που να
τεκμθριϊνεται πωσ ζχει καλφψει ανάλογεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ.
3. Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ςτθν οποία :
i. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν
ii. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ
του
Δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ ςτο πρόςωπό του από τουσ αναφερόμενουσ ςτο
άρκρο 43 του ΠΔ 60/2007
Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ,
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι άλλθ ανάλογθ
κατάςταςθ (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων) και επίςθσ ότι δεν ζχει
κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, προ-πτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθ ι άλλθ
ανάλογθ διαδικαςία (ςε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων),
Δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελεί
υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ εκκακάριςθσ του ανωτζρω
νομοκετιματοσ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόςωπα),
Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ
τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του,
Δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ
δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ.
Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο/επαγγελματικό μθτρϊο ι ςτα μθτρϊα
του οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ ι ότι ζχει
προβεί ςε ζναρξθ επιτθδεφματοσ (για τα φυςικά πρόςωπα).
Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ, ςε περίπτωςθ που ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ τθσ
ςφμβαςθσ να προςκομίςει για τθ ςφναψι τθσ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα
επιμζρουσ δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ,
Δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με το αντικείμενο
του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα,
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Δεν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου, δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ,
είναι ςυνεπισ ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, όςο και των
υποχρεϊςεϊν του προσ τισ Τπθρεςίεσ του Δθμοςίου Σομζα,
Δεν ζχει κρικεί ποτζ από αρμόδιο όργανο ζνοχοσ ψευδϊν δθλϊςεων, κατά τθν
παροχι πλθροφοριϊν που του ηθτικθκε από τισ Ανακζτουςεσ Αρχζσ ςχετικά με τθν
ανταπόκριςι του ςε κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του,
Δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα
αγορανομικοφ κϊδικα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Δεν τελεί υπό κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και οφτε κα υποβάλει ςτο
μζλλον προςφορά ςε διαγωνιςμό που μπορεί να τον οδθγιςει ςε κατάςταςθ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων με βάςθ το άρκρο 94 του Κανονιςμοφ 1605/2002 του
υμβουλίου, για παράδειγμα:
- Τποβολι προςφοράσ ςε ζργο που ανικει ςε πρόγραμμα, ςτο οποίο ο
προςφζρων ζχει ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςτθ διαδικαςία ex ante
ενδιάμεςθσ ι τελικισ αξιολόγθςθσ,
- Τποβολι προςφοράσ ςε ζργο ςτο οποίο ζχει ςυμμετάςχει άμεςα ι ζμμεςα ςτθν
διαδικαςία ςφνταξθσ των ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν,
iii. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να δθλϊνει ότι:
Ζλαβε ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, του αντικειμζνου
του ζργου.
υνζταξε τθν προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, των
οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα και ότι τα ςτοιχεία
που αναφζρονται ςτθν προςφορά του είναι ακριβι.
Πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ εκ του Νόμου προχποκζςεισ για τθν προμικεια ι
παροχι υπθρεςιϊν τθσ διακιρυξθσ.
Παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του που κα απορρζει από
οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ
του διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ.
Θα διατθριςει εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςκοποφσ του
διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ των υπολοίπων προςφορϊν που τυχόν
κα τεκοφν υπόψθ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ Διακιρυξθ και αποτελοφν,
κατά διλωςθ των ςυντακτϊν τουσ, εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο.
ε περίπτωςθ Νομικϊν προςϊπων τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υποβάλλουν:
Οι διαχειριςτζσ όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ι Ε.Π.Ε.
Ο Πρόεδροσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ όταν το Νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
Ο Πρόεδροσ του υνεταιριςμοφ όταν ο προςφζρων είναι υνεταιριςμόσ.
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου οι νόμιμοι εκπρόςωποί του.
4. Σα νομικά πρόςωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ςφςταςήσ τουσ, και
ςυγκεκριμζνα:
Α. Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:
ΦΕΚ ςφςταςθσ,
Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με τα ΦΕΚ ςτα οποία ζχουν δθμοςιευτεί
όλεσ οι μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι αντίγραφο κωδικοποιθμζνου
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό Δ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ
προςϊπου
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Πρακτικό Δ.. για τισ Α.Ε. ι πρακτικό τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων για τισ Ε.Π.Ε. περί
ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου
αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν
υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά
απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο, ωσ
αντίκλθτοσ
Βεβαίωςθ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ/μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν
B. Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:
Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά.
Πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ.
Ζγγραφο του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο
οποίο μπορεί να περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το
καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε
περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν
προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται
ςυγκεκριμζνα άτομο, ωσ αντίκλθτοσ.
ε περίπτωςθ νομικϊν πρόςωπον που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ
υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα
νομοκεςία.
ε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα,
από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
Γ. Εάν ο προςφζρων είναι υνεταιριςμόσ:
Σα δικαιολογθτικά ςφςταςισ του
Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο υνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
Δ. Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο, κατακζτει Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ
μεταβολζσ του από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.
E. Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει:
-Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά υμμετοχισ,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο, ςυνεταιριςμόσ).
-Πράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το
οποίο να προκφπτει θ ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:
-ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και ςτο Διαγωνιςμό,
-υμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:
-να ςυςτινεται θ Ζνωςθ/ Κοινοπραξία,
-να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ του
Ζργου (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ Προςφοράσ,
-να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader),
-να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν
εκπλιρωςθ του Ζργου,
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-να ορίηεται (με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία επίςθσ προςκομίηεται) κοινόσ
εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο
Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Οι ανωτζρω υπεφθυνεσ δηλϊςεισ φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ.

5. Σα εξήσ πιςτοποιητικά :
• Πιςτοποιθτικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα, για τθ διαχείριςθ τθσ
ποιότθτασ ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ι ιςοδφναμο, αντίγραφο του
οποίου και θα επιςυνάψει.
Πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία κατά το πρότυπο
ΕΛΟΣ 1801:2002/BSOHSAS18001:2007 ι ιςοδφναμο, αντίγραφο του οποίου και
θα επιςυνάψει.
Κατάςταςη με τον αριθμό ατόμων που προτίθεται να απαςχολήςει ο Ανάδοχοσ,
καθϊσ και Τπόδειγμα πίνακα εβδομαδιαίων βαρδιϊν (ημζρεσ και ϊρεσ
απαςχόληςησ) προκειμζνου να διαςαφηνιςθεί ο τρόποσ εκτζλεςησ του ζργου.
Σα τετραγωνικά μζτρα καθαριςμοφ ανά άτομο, καθϊσ και τη ςυλλογική
ςφμβαςη ςφμβαςη εργαςίασ (την οποία και θα επιςυνάψουν).
6.
Σην οικονομική προςφορά όπου υποχρεωτικά περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνουσ και
υπογεγραμμζνουσ τουσ πίνακεσ των Οικονομικϊν Προςφορϊν, που περιλαμβάνονται ςτο
Κεφάλαιο Δ.2. - Π.1.1. και Π.1.2.Οικονομικι Προςφορά (υποζργο 1) τθσ υπ’ αριθμ.
διακήρυξησ 96/2015 (ΑΔΑ: ΒΖ5Ω465ΦΘΕ-64Φ και ΑΔΑΜ: 15PROC003571533).
13.

14.

Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει από τθν Ανακζτουςα Αρχι φςτερα από γνϊμθ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (3θ επιτροπι) και εφόςον πλθροφνται όλοι ςχετικοί όροι τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ. Θ επιτροπι μπορεί να ηθτιςει διευκρινιςεισ επί των
δικαιολογθτικϊν που ζχουν κατατεκεί ι εκ νζου τα δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ εφ’ όςον ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία, προκρίνει
τον ανάδοχο με τη Χαμηλότερη προςφερόμενη Σιμή χωρίσ ΦΠΑ ανά μήνα και ειδοποιεί
εγγράφωσ τον υποψήφιο Ανάδοχο για την άμεςη προςκόμιςη των
κάτωθι
δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ :
Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, οφείλει να υποβάλει ςτθν Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά, επί ποινι
αποκλειςμοφ του από τον διαγωνιςμό ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ του:
Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδιο κατά περίπτωςθ αρχι, από το
οποίο να προκφπτει ότι, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ, κατά την ημερομηνία τησ ωσ άνω ειδοποίηςησ
(φορολογικι & αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.
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Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από

το οποίο να προκφπτει ότι είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου
και το ειδικό επάγγελμα του ι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Επιτθδεφματοσ από το οποίο να
προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ και όπου ορίηεται ςχετικι επαγγελματικι ιδιότθτα.

15.

Θ πλθρωμι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο κα γίνεται με αντιςτοιχία με τθν
παράδοςθ και τιμολόγθςθ αυτϊν, τμθματικά, κάκε μινα ζπειτα από τθν οριςτικι ποιοτικι
και ποςοτικι παραλαβι τουσ, τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ πρακτικοφ και τθν ολοκλιρωςθ των
προβλεπόμενων διαδικαςιϊν εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ και ζκδοςθσ εντολισ πλθρωμισ
αυτισ, από τον Σακτικό Προχπολογιςμό ζτουσ 2016 του ειδικοφ φορζα 07-450 για τον ΚΑΕ
0875 μζςω ανάλθψθσ υποχρζωςθσ που κα πραγματοποιθκεί το 2016. Εφόςον
ολοκλθρωκοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ και αρχίςει θ εφαρμογι του Σαμείου Εςωτερικισ
Αςφάλειασ (ISF), οι πιςτϊςεισ/πλθρωμζσ κα βαρφνουν το Σαμείο αυτό. Σα ζξοδα μεταφοράσ
βαρφνουν τον ανάδοχο. ε περίπτωςθ ζναρξθσ του ζργου εντόσ του μθνόσ, τότε θ πλθρωμι
του πρϊτου (1ου) τιμολογίου κα γίνει κατ’ αναλογία θμερϊν. Οι μζρεσ του μινα ορίηονται ςε
(30) τριάντα .
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου κάκε μινα, τα
ςχετικά με τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του προθγοφμενου μινα, τιμολόγια και λοιπά
δικαιολογθτικά πλθρωμισ που τον αφοροφν, ςτθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ
αγοραηόμενων ειδϊν και εκτελοφμενων εργαςιϊν που ορίςτθκε από τθν Τπθρεςία Πρϊτθσ
Τποδοχισ. Ρθτά ςυμφωνείται ότι ο ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του
ανωτζρου ποςοφ τθσ ςυνολικισ αμοιβισ, κακϊσ οι παραπάνω τιμζσ κα είναι ςτακερζσ και
δεν υπόκεινται ςε αναπροςαρμογζσ ι ανακεωριςεισ για οποιαδιποτε αιτία.

16.

Θ πρόςκλθςθ …./2015 κα δθμοςιευκεί:
τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ Πρϊτθσ Τποδοχισ, www.firstreception.gov.gr
το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υµβάςεων, www.eprocurement.gov.gr
τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του προγράμματοσ Διαφγεια, www.diavgeia.gov.gr

17.

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 07/01/2016, θμζρα Πζμπτθ
και ϊρα 10:00. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςία Πρϊτθσ
Τποδοχισ, υγγροφ 83, ΣΚ 11745 Ακινα. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται.
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΧΗ

ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

