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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 05
ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή
Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 90911200-8), για ένα
(1)

έτος,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

πενήντα

εννέα

χιλιάδων

Ευρώ

(€

59.000,00)

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ
0845) έτους 2019, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει αποκλειστικά τιμής».
Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο , έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86Α) με τον οποίο από 01-04-2012 η εποπτεία του ΝΑΤ ασκείται από το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147α/8-8-16) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τη ΚΥΑ Φ. 80000/οικ.61362/16406/28-12-2016 (ΦΕΚ 4412 Β/30-12-2016) Διάρθρωση των
οργανικών μονάδων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) (ΝΠΔΔ).
5. Το ΦΕΚ 231/ΥΟΔΔ/24-04-2018 “Διορισμός Προέδρου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου”.
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 256/12-09-2019 (Α.Δ.Α: Ω2Ν2469ΗΞΡ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:
19REQ005562259) που αφορά την ανάγκη του Ν.Α.Τ. για παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού των
χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του, για ένα (1) έτος .
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7. Την απόφαση της 12ης Συνεδρίασης Δ.Σ./ Ν.Α.Τ. της 23-09-2019 θέμα 16ο (Α.Δ.Α.: 6ΛΗΓ469ΗΞΡΜΝΞ, ΑΔΑΜ: 19REQ005617217) με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την διενέργεια του εν
λόγω πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.
8. Γενικότερα κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη σε εθνικό επίπεδο, που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών
καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. (CPV: 90911200-8), για ένα (1) έτος,
προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (€ 59.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, η οποία θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 0845) έτους 2019, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος έργου οφείλει να παράσχει τις σχετικές απαιτούμενες
υπηρεσίες

καθαρισμού στους χώρους που θα υποδεικνύονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ως

ακολούθως:

Καθημερινός καθαρισμός
Κτίριο Ν.Α.Τ. επί της οδού Εθν. Αντίστασης 1.
Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και ξεσκόνισμα των κάτωθι:
1. Είσοδος, θυρωρείο, μάρμαρα εισόδου, σκάλες, πλατύσκαλα, προέκταση πεζοδρομίου.
2. Διάδρομοι, τζάμια εσωτερικών χώρων
3. Χώροι αναμονής, ξύλινοι και μαρμάρινοι πάγκοι, έπιπλα.
4. Σκάλες ( κύριο και δευτερεύον κλιμακοστάσιο, κουπαστές ).
5. Χώροι εργασίας προσωπικού (δάπεδα, γραφεία, καθίσματα & λοιπός εξοπλισμός), γραφείο
διατιμημένων εντύπων (Α’ υπόγειο).
6. Ανελκυστήρες ( δάπεδα, τοιχώματα, θύρες ).
7. Τουαλέτες ( λεκάνες, νιπτήρες, βρύσες, πλακίδια, καθρέπτες, παράθυρα ). Με κατάλληλα
απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανών.
8. Οι ψύκτες των διαδρόμων καθημερινά πλύσιμο με απορρυπαντικό και μία φορά την εβδομάδα
με απολυμαντικό.
9. Ταρατσάκι 4ου ορόφου.
10. Συγκέντρωση των απορριμμάτων από τους διαφόρους χώρους και μεταφορά αυτών στους
κάδους απορριμμάτων του Δήμου σε πλαστικούς σάκους.
11. Πλύσιμο των καλαθιών απορριμμάτων και σταχτοδοχείων μετά το άδειασμά τους.
2

ΑΔΑ: Ψ43Ω469ΗΞΡ-Ι2Ω

19PROC005670600 2019-10-08

Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα για τον καθαρισμό των τουαλετών και των
χώρων αναμονής. Χαρτί υγείας, σαπούνι χεριών, χειροπετσέτες θα διατίθενται από το Ν.Α.Τ. με
ευθύνη τοποθέτησης από τον ανάδοχο.

Περιοδικός Καθαρισμός
1. Μία φορά την εβδομάδα:
•

Καθαρισμός των δαπέδων των αποθηκών και των αρχείων.

•

Καθαρισμός και απολύμανση των τοίχων των λουτρών, τουαλετών.

•

Κεντρική πόρτα εισόδου, κάγκελα, τζάμια, περιστρεφόμενη πόρτα, ακάλυπτοι χώροι,
πεζοδρόμια, ποδιές παραθύρων, μπαλκονιών, εξώστες ( μπαλκόνια ), σιδερένια πόρτα γκαράζ
και σιδερένια πίσω πόρτα εισόδου Ν.Α.Τ και ο χώρος στάθμευσης.

*Απαιτείται η ενυπόγραφη βεβαίωση περάτωσης των ανωτέρω εργασιών, εβδομαδιαίως.
2. Μία φορά το μήνα:
•

Πλύσιμο ντουλαπιών και θυρών, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και στους κοινόχρηστους
χώρους.

•

Όλα τα τζάμια του κτιρίου Ν.Α.Τ τόσο των παραθύρων των Γραφείων, όσο και των
κοινοχρήστων χώρων, κλιμακοστασίων, εσωτερικά και εξωτερικά.

•

Κλιματιστικά, βιβλιοθήκες, φοριαμοί ( εσωτερικά και εξωτερικά ), ντέξιον.

•

Καθαρισμός παταριού αρχείου ισογείου του Ν.Α.Τ

•

Καθαρισμός Α’ και Β’ Υπογείων του Ν.Α.Τ (σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης
σκόνης, ξεσκόνισμα ντέξιον και φακέλων και σφουγγάρισμα).

*Απαιτείται η ενυπόγραφη βεβαίωση περάτωσης των ανωτέρω εργασιών, μηνιαίως.
3. Ανά Τρίμηνο:
•

Καθαρισμός όλων των φακέλων των αρχείων (απορρόφηση σκόνης με ειδικά τεχνικά μέσα).

*Απαιτείται η ενυπόγραφη βεβαίωση περάτωσης των ανωτέρω εργασιών, ανά τρίμηνο.

Χώροι με αυξημένες απαιτήσεις καθαρισμού.
Οι εργασίες καθαρισμού που αφορούν τους παρακάτω χώρους θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή
και σχολαστικότητα.
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο κ. Προέδρου ΔΣ/Ν.Α.Τ
Γραφείο κ. Αντιπροέδρου ΔΣ/Ν.Α.Τ
Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Ν.Α.Τ.
Γρ. Νομικού Συμβούλου
Αίθουσα ΔΣ/Ν.Α.Τ
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6.
7.

Οι χώροι αναμονής των παραπάνω.
Οι χώροι αναμονής του κοινού στον 2ο όροφο Εθνικής Αντίστασης 1.
ΧΩΡΟΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 σε m2

ΧΩΡΟΙ
Β΄ ΥΠΟΓΕΙΟ
Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ
Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ
∆΄ ΟΡΟΦΟΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
360 m2
110 m2
2
710 m
2
570 m
2
710 m
570 m2
2
320 m

ΣΥΝΟΛΟ

3.350 m2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΝΑΤ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως
αρ. 1 Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου (1ος όροφος) ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής
Αποσφράγισης

των

Προσφορών,

Αξιολόγησης

των

Αποτελεσμάτων

και

των

Διαδικασιών

Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2019 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει
συσταθεί σύμφωνα με την Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ/Ν.Α.Τ. της 24/01/2019, Θέμα 14ο (Α.Δ.Α:
7ΝΥΗ469ΗΞΡ-ΥΛΓ και την υπ’ αριθμ. 02/25-01-2019 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 6ΨΒΚ469ΗΞΡΝΞ8) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της 12ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 23/09/2019, Θέμα 17ο
(Α.Δ.Α.: 60Ο1469ΗΞΡ-ΚΡΧ) και την υπ’ αριθμ. 113/26-09-2019 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ:
6Ψ2Υ469ΗΞΡ-ΕΨ4) την 22-10-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.. Ημερομηνία Δημοσίευσης στο
ΚΗΜΔΗΣ : 08-10-2019.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή
γνωμοδοτικής πρότασης με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των προσφορών στο ΔΣ/ΝΑΤ.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 .
Επισημαίνεται ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη καλύπτει το ελάχιστο μισθολογικό κόστος σύμφωνα
με την ισχύουσα Σ.Σ.Ε. και το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών των
συμμετέχοντων φορέων, των αναλωσίμων τους, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων τους, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.
3863/2010.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Γενικοί όροι διαγωνισμού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά – Οικονομική προσφορά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Σχέδιο Σύμβασης

Πειραιάς 01/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ
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Ανήκει στην υπ΄αριθμ. Πρωτ. 5/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β) Επιχειρήσεις,
γ) Σύμπραξη επιχειρήσεων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
εφόσον ασκούν νόμιμα το επάγγελμα παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κατά τα τρία (3) τελευταία έτη
και έχουν προηγούμενη σχετική εμπειρία.
2. Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε.
του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση.
3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
6

ΑΔΑ: Ψ43Ω469ΗΞΡ-Ι2Ω

19PROC005670600 2019-10-08

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α'
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και I.K.E. (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ' ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους
ή/και
η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Λόγω αδυναμίας έκδοσης
του αντίστοιχου πιστοποιητικού από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αρκεί η προσκόμιση, της
προβλεπόμενης από την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ένορκης βεβαίωσης.
3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016:
«Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους»,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας.
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)

η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
3.4. Ο Προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
παρόντος άρθρου.
3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
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3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι κλειστές προσφορές θα κατατίθενται με πρωτόκολλο στο Τμήμα Γραμματείας και Επιμελητείας της
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του ΝΑΤ στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1, Πειραιάς, Τ.Κ.
18531 , μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και ώρα 14.00 είτε ιδιοχείρως,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Στην περίπτωση αποστολής
της προσφοράς ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, αυτή θα ληφθεί
ως εμπρόθεσμη, εφόσον περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης ημέρας, της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές μέχρι την
αποσφράγιση τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν. Προσφορά που είτε υποβλήθηκε
μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα
στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα
παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Πρόχειρος συνοπτικός Διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών
καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας
δαπάνης €59.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 05/2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18/10/2019
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 10 μήνες από την
επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει το χρόνο ισχύος μικρότερο
του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς
τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα συντάσσονται υποχρεωτικά
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.
Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει δύο επίσης σφραγισμένους
υποφακέλους ως εξής:
1. Υποφάκελος με ένδειξη "Δικαιολογητικά συμμετοχής- Τεχνική προσφορά" (περιέχει ένα πρωτότυπο
και ένα αντίγραφο με περιεχόμενο τα Δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά), όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
2. Υποφάκελος με ένδειξη "Οικονομική προσφορά" (περιέχει ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με
περιεχόμενο την Οικονομική προσφορά), όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης.
Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα
γραφεία του ΝΑΤ στον Πειραιά επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 1 Αίθουσα Διοικητικού
Συμβουλίου (1ος όροφος), ενώπιον της Ετήσιας Τριμελούς Επιτροπής Αποσφράγισης των Προσφορών,
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης των Τακτικών Δημοσίων
Διαγωνισμών για το έτος 2019 του ΝΑΤ, , όπως αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με την Απόφαση της 1ης
Συνεδρίασης Δ.Σ/Ν.Α.Τ. της 24/01/2019, Θέμα 14ο (Α.Δ.Α: 7ΝΥΗ469ΗΞΡ-ΥΛΓ και την υπ’ αριθμ. 02/2501-2019 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 6ΨΒΚ469ΗΞΡ-ΝΞ8) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση
της 12ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 23/09/2019, Θέμα 17ο (Α.Δ.Α.: 60Ο1469ΗΞΡ-ΚΡΧ) και την υπ’ αριθμ.
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113/26-09-2019 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 6Ψ2Υ469ΗΞΡ-ΕΨ4), παρουσία αυτών που δήλωσαν
με την αίτησή τους ότι επιθυμούν να παραστούν.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η ανωτέρω Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν , σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Όλες οι σελίδες των προσφορών μονογράφονται από την ανωτέρω Επιτροπή. Προσφορές που
απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών θα γίνει από την ανωτέρω Επιτροπή που
έχει οριστεί για το σκοπό αυτό σε ένα στάδιο ως εξής (σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016
παράγραφο γ) :
i) αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς.
ii) αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς και τελική αξιολόγηση .

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από «Εγγύηση
συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό
ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι του ποσού των εννιακοσίων
πενήντα ενός Ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (€ 951,61) στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ
(€ 952,00).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν.
4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά
τιμής .
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Δ.Σ./ΝΑΤ.
Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 όπως
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην ανωτέρω
ορισμένη Επιτροπή.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του
Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα
14

ΑΔΑ: Ψ43Ω469ΗΞΡ-Ι2Ω

19PROC005670600 2019-10-08

έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την ανωτέρω ορισθείσα επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 .
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το σχέδιο
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ', προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τον Ν.4412/2016,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Με την ανακοίνωση η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης έχει
αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εάν ο μειοδότης στον οποίο έγινε η ως άνω κοινοποίηση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
το Δ.Σ. του ΝΑΤ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κηρύσσει αυτόν έκπτωτο από την
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν και
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλύτερη εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» των όρων της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ'. Η εγγύηση
κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την διεκπεραίωση των έργων και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Οι εγγυήσεις «συμμετοχής» και «καλής εκτέλεσης» εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα οριζόμενα από το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η παραλαβή των υπηρεσιών καθαρισμού θα γίνεται από την Τριμελή Ετήσια Επιτροπή,
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών του ΝΑΤ για το έτος 2019,
όπως αυτή έχει συσταθεί σύμφωνα με την Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ/Ν.Α.Τ. της 24/01/2019
θέμα 15ο (Α.Δ.Α.: Ψ90η469ηξρ-835) και την υπ’ αριθμ. 03/25-01-2019 Απόφαση Προέδρου Ν.ΑΤ. (ΑΔΑ:
ΨΜΒΧ469ΗΞΡ-ΘΧ4) συνεπικουρούμενη από το Τμήμα Αρχείου και Επιμελητείας της Διεύθυνσης
Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία θα συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό
και ποιοτικό έλεγχο του συνόλου των υπηρεσιών καθαρισμού.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με χρηματικά εντάλματα που θα εκδίδονται στο όνομα του
αναδόχου με βάση τα τιμολόγια του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Η δαπάνη βαραίνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΝΑΤ (ΚΑΕ 0845) έτους 2019.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις για την αμοιβή του σε
Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την
Τράπεζα.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με τη
εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του Αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε, εάν λόγω
έκπτωσης του Αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω
άλλων συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη Σύμβαση, ο
Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο χρόνος και ο τόπος υποβολής ενστάσεων κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν ορίζονται από τα άρθρα 127 & 360-367 του Ν.
4412/2016.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα
αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Οι προσφορές θα δοθούν για ολόκληρο το έργο.

2.

Εκτέλεση του έργου από τρίτους και εκχώρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου σε τρίτους,
απαγορεύεται απολύτως.

3.

Κάθε αντίρρηση των οικονοµικών φορέων εναντίον των αποφάσεων της Ετήσιας Τριµελούς
Επιτροπής Αποσφράγισης των Προσφορών, Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων και των ∆ιαδικασιών
∆ιαπραγµάτευσης των Τακτικών ∆ηµοσίων Διαγωνισμών για το έτος 2019 του ΝΑΤ, όπως αυτή έχει
συσταθεί σύμφωνα με την Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ/Ν.Α.Τ. της 24/01/2019, Θέμα 14ο
(Α.Δ.Α: 7ΝΥΗ469ΗΞΡ-ΥΛΓ και την υπ’ αριθμ. 02/25-01-2019 Απόφαση Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ:
6ΨΒΚ469ΗΞΡ-ΝΞ8) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της 12ης Συνεδρίασης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της
23/09/2019, Θέμα 17ο (Α.Δ.Α.: 60Ο1469ΗΞΡ-ΚΡΧ) και την υπ’ αριθμ. 113/26-09-2019 Απόφαση
Προέδρου Ν.Α.Τ. (ΑΔΑ: 6Ψ2Υ469ΗΞΡ-ΕΨ4) ), διευθετείται οριστικά από το ΔΣ/ΝΑΤ.
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του
Πειραιά.
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Ανήκει στην Διακήρυξη Νο 5/2019 του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά – Οικονομική προσφορά .
1. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ‘‘ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’:
Α) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr). Οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το ΤΕΥΔ στον υποφάκελο
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».
1) Ειδικότερα, το ΤΕΥΔ είναι δυνατόν να υπογραφεί μόνο από τον εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας ο οποίος συμμετέχει μόνος του
(αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία και δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα ΤΕΥΔ.
2) Όταν ο οικονομικός φορέας, συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων,
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, πρέπει να μεριμνά ώστε να υπάρχει μαζί με το δικό του ΤΕΥΔ και
χωριστό ΤΕΥΔ κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους τρίτους φορείς στους οποίους
στηρίζεται.
3) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων,
υποβάλλεται, για κάθε μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας χωριστό ΤΕΥΔ.
4) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό ΤΕΥΔ
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε έναν από τους υπεργολάβους. Εφόσον ο
οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου του, ο τελευταίος υποβάλλει
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συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ με τα στοιχεία που απαιτούνται για τους φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση (2).
5) Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Β) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:
1) Ισολογισμούς των 3 τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες έχει δημοσιευθεί
Ισολογισμός εφόσον είναι νομικά πρόσωπα ή εκκαθαριστικά σημειώματα των 3 τελευταίων ετών για τα
οποία έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικών προσώπων.
2) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις
τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις για τις οποίες έχει δημοσιευθεί Ισολογισμός.
3) Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παροχές υπηρεσιών καθαρισμού των
τελευταίων χρόνων με μνεία για κάθε υπηρεσία καθαρισμού του παραλήπτη (είτε εμπίπτει στον
ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα), της χρονικής διάρκειας της υπηρεσίας καθαρισμού και του ποσού.
Εάν πρόκειται για ανάθεση έργου από το Δημόσιο Τομέα η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση
των συμβατικών της υποχρεώσεων θα αποδεικνύεται με κατάλληλα έγγραφα, βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά, θεωρημένα από τις παραπάνω Δημόσιες Αρχές.
Γ) Επιπρόσθετα απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο καθώς και Βεβαίωση ότι ο
αναφερόμενος στο Πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης για το
τρέχον έτος.
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών από το Φορέα Διαπίστευσης (ISO: 9001:2000 ή
μεταγενέστερη στην Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού ) που να αποδεικνύει ότι διαθέτει πιστοποίηση
ως Αναγνωρισμένη Εταιρεία. Οι πιστοποιήσεις της αναδόχου εταιρείας θα έχουν εκδοθεί από
αναγνωρισμένο Φορέα Ελέγχου που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο της
παρούσης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο του νομίμου εκπροσώπου ή του πιστοποιημένου υπαλλήλου
αυτού. Στην περίπτωση αυτή η φωτοτυπία θα συνοδεύεται από επικυρωμένη φωτοτυπία του πίνακα
προσωπικού που υποβάλλει η εταιρεία στο ΣΕΠΕ, σε ισχύ, όπου εμφανίζεται ότι απασχολείται ο
πιστοποιημένος υπάλληλος.
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4. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και :
Ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο
νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι εφόσον
πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα μέλη της Διοικούσης
Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον πρόκειται
για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς :
1. Δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου τομέα, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος,
είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και προς τις Υπηρεσίες του
Δημόσιου Τομέα.
2. Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή
πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ανταπόκριση του
σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του.
3. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
4. Δεν τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή και ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
η διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικά με την
επαγγελματική του διαγωγή.
6. Δεν έχει / είχε συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και δεν έχει καταδικαστεί για δωροδοκία ,
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση,
πλαστογραφία και δόλια χρεωκοπία.
7. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
8. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό κλπ) που είναι αναγκαία για την
επιτυχή υλοποίηση του έργου.
9. Το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως
κατονομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας).
10. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσης προκήρυξης, των οποίων
έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται
στην προσφορά είναι ακριβή.
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5. Εφόσον ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο επιπρόσθετα υποβάλει αντίγραφο του Καταστατικού
σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού καθώς και
την ισχύουσα νομική εκπροσώπηση (ΦΕΚ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΜΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κλπ). Από τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη
σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος
δεσμεύει νόμιμα την εταιρεία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ) και η θητεία του
ή των μελών του διοικητικού οργάνου.
6. Υπεύθυνη/ες Δήλωση/σεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, όπου θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και :
I. ο υποψήφιος ανάδοχος, φυσικό πρόσωπο (εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση) ή ο
νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι ε(φόσον πρόκειται για εταιρεία), ήτοι: οι ομόρρυθμοι εταίροι
εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε., ο διαχειριστής/ες εφόσον πρόκειται για ΕΠΕ και ΙΚΕ, τα
μέλη της Διοικούσης Επιτροπής εφόσον πρόκειται για ΚΥΝΣΕΠ, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος εφόσον πρόκειται για ΑΕ, θα δηλώνει/ουν ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
καθώς και της Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτή και δεν δύναται

με την

Προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους
αυτής.
II. Υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλ. των
νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων κ.λ.π.
III. Παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε αποζημίωση για ζημιά την οποία τυχόν υπέστη από την
ημέρα απόρριψης της προσφοράς μέχρι την ημέρα έκδοσης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ.,
ως και από οιαδήποτε άλλη αιτία .
IV. Αναφέρει τα είδη υλικών καθαριότητας, καθώς και τα μηχανικά μέσα που θα
χρησιμοποιηθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο για τον καθαρισμό του κτιρίου του Ν.Α.Τ..
V. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναφέρει ότι τα υλικά καθαρισμού
που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα και καταχωρημένα στο Γενικό Χημείο του
Κράτους και να φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων .
VI. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι έχει επισκεφθεί τους χώρους και έχει λάβει
γνώση των τοπικών συνθηκών .
VII. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέσων ελέγχου.
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7.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους εκτός των άλλων τα εξής (Ν.3863/2010 άρθρο 68, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4144/2013 άρθρο 22 παρ. 1 και 3) :
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Υποχρεωτικά τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.

8.

Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου , περί μη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας ,
'υψηλής' ή “πολύ υψηλής” σοβαρότητας.

9.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου και τα Παραστατικά
εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες ανωτέρω απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη
της προσφοράς.
2. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ‘‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’
Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό υποφάκελο επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ''.
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραφημένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν σε αυτή υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή
άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς ως εξής :
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της με αρ. πρωτ. 27081/01-10-2019 Διακήρυξης Νο 5 για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των
χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. στο κτίριο επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά,
για ένα (1) έτος.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL:
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ΑΦΜ: – Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
ΑΔΤ – ΑΦΜ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Αφού έλαβα γνώση των όρων της Διακήρυξης Νο 5 για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού των
χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. για ένα (1) έτος, δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως
χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):
«
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):
ΠΟΣΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)*:
«
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)*:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΔΕΙΑ
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Λ.Π.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ
ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (0,12431%)**
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., επί της οδού
Εθν. Αντιστάσεως 1 στον Πειραιά, η εταιρεία μας θα απασχολήσει …………. (αριθμός) εργαζομένους , με
προϋπηρεσία ………….. (αριθμός).
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΊΟΔΟ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ
ΜΙΣΘΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΗΜΕΡΕΣ ΒΑΡΔΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΑΤΟΜΑ
0%
25%
75%
100%
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΔΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΝ
&
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΣΕ ΑΔΕΙΑ
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Λ.Π.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΜΕ ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ημερομηνία …………………………………………

Υπογραφή – Σφραγίδα
Συνημμένα: Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
* Η προσφερόμενη τιμή ΔΕΝ δύναται να υπερβαίνει το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
** 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΕΠ, καθώς και το χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 20%
επί χαρτοσήμου αντίστοιχα.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου και σχετική απόφαση του Δ.Σ. ΝΑΤ.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα συνοδεύει τον
σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς και θα βρίσκεται ΕΚΤΟΣ αυτού, στην οποία θα αναφέρονται η
επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη που απαρτίζουν τον διαγωνιζόμενο) που υποβάλλουν την
προσφορά. Η αίτηση θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε
περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπροσώπους).
Όποιος από τους προσφέροντες επιθυμεί να παραστεί στο άνοιγμα των προσφορών, οφείλει να το
δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής του.
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Ανήκει στην Διακήρυξη Νο 5 /2019 του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ………………(1)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
(Δ/νση, οδός – αριθμός ΤΚ FAX)

ΑΘΗΝΑ…………………………(2)

Προς:

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ………………………………………(3)
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας………..(4), μέχρι του
ποσού των……………ΕΥΡΩ ………(5), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή της
στο διενεργούμενο διαγωνισμό ΝΑΤ αριθμ. ……(6), που θα διεξαχθεί την ……………. (7) για την προμήθεια
…………….(8), όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του.
Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της
παρούσας ή με βάση έγγραφης εντολής σας.
Διευκρινίζεται ότι η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή του στον παραπάνω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας της από της προσφοράς δέσμευσης και
μάλιστα μέχρι της υπογραφής της σύμβασης, στην περίπτωση της κατακύρωσης σ’ αυτήν του
αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………………………
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Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Διατελούμε με τιμή,

……………………………….(9)

Οδηγίες συμπλήρωσης των κενών διαστημάτων
1.

Επωνυμία εκδότη εγγύησης

2.

Τόπος - Ημερομηνία έκδοσης

3.

Αριθμός εγγύησης

4.

Στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται

5.

Το ποσό της εγγύησης (Αριθμητικά και ολογράφως)

6.

Αριθμός διακήρυξης

7.

Ημερομηνία διενέργεια του διαγωνισμού

8.

Είδος και ποσότητα της εγγύησης

9.

Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. Ονοματεπώνυμο, σφραγίδες.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση: οδός -αριθμός TK fax )
Ημερομηνία έκδοσης,
ΕΥΡΩ.
Προς
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΚ 10181
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 διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……… (και
ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας ……………….. Δ\νση
……………….. 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 5% της συμβατικής αξίας ………

ΕΥΡΩ αυτής.

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)
εργάσιμες 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 καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό
των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, 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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Ανήκει στην Διακήρυξη Νο 5/2019 του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στον

Πειραιά

σήμερα

την

………/………/2019

,

ημέρα…………………………,μεταξύ

των

κάτωθι

υπογεγραμμένων,
1.

Του κ. Ανδρέα Κομματά, ο οποίος ενεργεί, στην προκειμένη περίπτωση, με την ιδιότητά του

Προέδρου του Δ/Σ και εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ), με
ΑΦΜ 090017680, Δ.Ο.Υ. Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά Εθνικής Αντίστασης 1, ΤΚ 18531, και
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και
2. Της εταιρείας με την επωνυμία

…………………………………………..., η οποία εδρεύει στην οδό

……………………………………………………, με ΑΦΜ ……………………… - Δ.Ο.Υ: ………………………. και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον ………………………………………… με Α.Δ.Τ. ……………………, Α.Φ.Μ: ………………………………….. –
Δ.Ο.Υ: ………………………………, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ»,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:
Ο κ. Ανδρέας Κομματάς, με την παραπάνω ιδιότητά του και κατόπιν της με αριθμό ……………..της ………….………..-2019 απόφασης του ΔΣ/ΝΑΤ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος κατά
τη ……….-………-2019 πρόχειρου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση αποκλειστικά τιμής, με βάση την Προκήρυξη Νο
05/2019, που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ ………………………………… για την παροχή Υπηρεσιών
Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ., για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας
δαπάνης ευρώ 59.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αναθέτει, με την …………/……….-………-2019
πράξη ανάθεσης στην ανωτέρω εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «……………………………………………..» το έργο
της παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ. όπως αυτές
αναφέρονται και περιγράφονται λεπτομερώς στην ανωτέρω διακήρυξη και στις αποφάσεις του ΔΣ/ΝΑΤ,
αντί του ποσού των ………………………….ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις
οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Εργοδότης ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τον καθαρισμό
των χώρων των εγκαταστάσεών του, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος
συμφωνητικού . Το εν λόγω έργο πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω απόφασης
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του Διοικητικού Συμβουλίου , οι οποίοι μαζί με τη σύμβαση αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο , το δε Ταμείο
μπορεί να απορρίπτει κατά την απόλυτη κρίση του κάθε τι που έχει σχέση με το εν λόγω έργο και δεν είναι
σύμφωνο με τους όρους της προκήρυξης και των παραρτημάτων της , που ισχύουν και εφαρμόζονται σε
κάθε περίπτωση καθώς και της παρούσας .
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ στο πλαίσιο του παρόντος έργου οφείλει να παράσχει τις σχετικές απαιτούμενες
υπηρεσίες καθαρισμού στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ως ακολούθως:

Καθημερινός καθαρισμός
Κτίριο Ν.Α.Τ. επί της οδού Εθν. Αντίστασης 1.
Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και ξεσκόνισμα των κάτωθι:
1.

Είσοδος, θυρωρείο, μάρμαρα εισόδου, σκάλες, πλατύσκαλα, προέκταση πεζοδρομίου.

2.

Διάδρομοι, τζάμια εσωτερικών χώρων.

3.

Χώροι αναμονής, ξύλινοι και μαρμάρινοι πάγκοι, έπιπλα.

4.

Σκάλες ( κύριο και δευτερεύον κλιμακοστάσιο, κουπαστές ).

5.
Χώροι εργασίας προσωπικού (δάπεδα, γραφεία, καθίσματα & λοιπός εξοπλισμός), γραφείο
διατιμημένων εντύπων (Α’ υπόγειο).
6.

Ανελκυστήρες ( δάπεδα, τοιχώματα, θύρες ).

7.
Τουαλέτες ( λεκάνες, νιπτήρες, βρύσες, πλακίδια, καθρέπτες, παράθυρα ). Με κατάλληλα
απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανών.
8.
Οι ψύκτες των διαδρόμων καθημερινά πλύσιμο με απορρυπαντικό και μία φορά την εβδομάδα
με απολυμαντικό.
9.

Ταρατσάκι 4ου ορόφου.

10.
Συγκέντρωση των απορριμμάτων από τους διαφόρους χώρους και μεταφορά αυτών στους
κάδους απορριμμάτων του Δήμου σε πλαστικούς σάκους.
11.

Πλύσιμο των καλαθιών απορριμμάτων και σταχτοδοχείων μετά το άδειασμά τους.

Θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα για τον καθαρισμό των τουαλετών και των
χώρων αναμονής. Χαρτί υγείας, σαπούνι χεριών, χειροπετσέτες θα διατίθενται από το Ν.Α.Τ. με ευθύνη
τοποθέτησης από τον ανάδοχο.

Περιοδικός Καθαρισμός
Μία φορά την εβδομάδα:
•

Καθαρισμός των δαπέδων των αποθηκών και των αρχείων.
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Καθαρισμός και απολύμανση των τοίχων των λουτρών, τουαλετών.
Κεντρική πόρτα εισόδου, κάγκελα, τζάμια, περιστρεφόμενη πόρτα, ακάλυπτοι χώροι,
πεζοδρόμια, ποδιές παραθύρων, μπαλκονιών, εξώστες ( μπαλκόνια ), σιδερένια πόρτα γκαράζ
και σιδερένια πίσω πόρτα εισόδου Ν.Α.Τ και ο χώρος στάθμευσης.
*Απαιτείται η ενυπόγραφη βεβαίωση περάτωσης των ανωτέρω εργασιών, εβδομαδιαίως.

•
•

Μία φορά το μήνα:
Πλύσιμο ντουλαπιών και θυρών, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και στους κοινόχρηστους
χώρους.
•
Όλα τα τζάμια του κτιρίου Ν.Α.Τ τόσο των παραθύρων των Γραφείων, όσο και των κοινοχρήστων
χώρων, κλιμακοστασίων, εσωτερικά και εξωτερικά.
•
Κλιματιστικά, βιβλιοθήκες, φοριαμοί ( εσωτερικά και εξωτερικά ), ντέξιον.
•
Καθαρισμός παταριού αρχείου ισογείου του Ν.Α.Τ
•
Καθαρισμός Α’ και Β’ Υπογείων του Ν.Α.Τ (σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης
σκόνης, ξεσκόνισμα ντέξιον και φακέλων και σφουγγάρισμα).
*Απαιτείται η ενυπόγραφη βεβαίωση περάτωσης των ανωτέρω εργασιών, μηνιαίως.
•

Ανά Τρίμηνο:
• Καθαρισμός όλων των φακέλων των αρχείων (απορρόφηση σκόνης με ειδικά τεχνικά μέσα).
*Απαιτείται η ενυπόγραφη βεβαίωση περάτωσης των ανωτέρω εργασιών, ανά τρίμηνο.

Χώροι με αυξημένες απαιτήσεις καθαρισμού.
Οι εργασίες καθαρισμού που αφορούν τους παρακάτω χώρους θα εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή
και σχολαστικότητα.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο κ. Προέδρου ΔΣ/Ν.Α.Τ
Γραφείο κ. Αντιπροέδρου ΔΣ/Ν.Α.Τ
Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Ν.Α.Τ.
Γρ. Νομικού Συμβούλου
Αίθουσα ΔΣ/Ν.Α.Τ
Οι χώροι αναμονής των παραπάνω.
Οι χώροι αναμονής του κοινού στον 2ο όροφο Εθνικής Αντίστασης 1.

Ο «Εργολάβος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί συνολικά έξι (6) άτομα.
α) Πέντε (5) άτομα καθημερινά, επί τετραώρου, στο κτίριο Εθνικής Αντιστάσεως 1 από Δευτέρα έως
Παρασκευή, με ωράριο 15:00-19:00.
β) Για τον καθαρισμό των τουαλετών και για ό,τι άλλο προκύψει ή υποδειχθεί στο κτίριο Εθνικής
Αντιστάσεως 1 θα απασχολείται καθημερινά ένα (1) άτομο του συνεργείου 6ωρης απασχόλησης από
07:00-13:00.
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Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο ανέρχονται σε ......
Οι εργαζόμενοι υπάγονται στην ............ συλλογική σύμβαση εργασίας.
Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων ανέρχεται σε ....……………………………………. ευρώ.
Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά ανέρχεται σε
....…………………………….. ευρώ.
Το διοικητικό κόστος & εργολαβικό κέρδος ανέρχεται σε ……………………….ευρώ

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
3.1

Η παραλαβή των υπηρεσιών καθαρισμού θα γίνεται από την Τριμελή Ετήσια Επιτροπή,

παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών του ΝΑΤ για το έτος 2019,
όπως αυτή έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθμ. 03/25-01-2019 απόφαση Προέδρου Δ.Σ./Ν.Α.Τ. (Α.Δ.Α:
ΨΜΒΧ469ΗΞΡ-ΘΧ4), για το χρονικό διάστημα από 25/01/2019 - 25/01/2020, κατόπιν της Απόφασης
της 1ης

Συνεδρίασης του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 24/01/2019, θέμα 15ο (Α.Δ.Α.: Ψ90Η469ΗΞΡ-835),

συνεπικουρούμενη από το Τμήμα Αρχείου και Επιμελητείας της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, η
οποία θα συντάσσει το πρακτικό οριστικής παραλαβής μετά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο του
συνόλου των υπηρεσιών καθαρισμού.
3.2
της

Η μηνιαία αμοιβή του Εργολάβου για την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2
παρούσας

σύμβασης,

συμφωνείται

στο

ποσό

…………………………………………………….

ευρώ

(……………………………… €)

Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση :
1) 0,7% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ
2 . 3% χαρτόσημο ΕΑΔΗΣΥ εφαρμοστέο επί της κράτησης ΕΑΔΗΣΥ
3) 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου εφαρμοστέο επί χαρτοσήμου ΕΑΔΗΣΥ
4) 0,6% υπέρ ΑΑΕΠ
Οι ανωτέρω κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και
5) 8% παρακράτηση φόρου που υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου
Η ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνει τον νόμιμο ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Εργοδότη .
3.3

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι αμοιβές του προσωπικού του

Εργολάβου με όλες τις ανάλογες πάσης φύσεως εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα και προσαυξήσεις
από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά, εισφορές ΙΚΑ, επιδόματα αδείας, Δώρα Χριστουγέννων και
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Πάσχα. Επίσης στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες και έξοδα για τη στολή και
τον εξοπλισμό του προσωπικού.
3.4

Για την αμοιβή αυτή ο Εργολάβος θα εκδίδει στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα τα νόμιμα

παραστατικά, τα οποία θα εξοφλούνται από τον Εργοδότη μετά την έκδοσή τους, εντός εξήντα (60)
ημερών. Η καταβολή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά από έγγραφη εξοφλητική απόδειξη του
Εργολάβου, που θα υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο προς αυτό πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται η χορήγηση μεταχρονολογημένων επιταγών από τον Εργοδότη προς τον Εργολάβο προς
εξόφληση οποιουδήποτε τιμολογίου ή οφειλής ή τμήματος οφειλής.
3.5

Η αμοιβή που συμφωνείται με το παρόν ισχύει για ένα έτος και θα αναπροσαρμόζεται κάθε

έτος ύστερα από ρητή έγγραφη συμφωνία Εργοδότη και Εργολάβου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τέτοια ρητή συμφωνία, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτομάτως κατά το ποσοστό αύξησης των
ημερομισθίων που προβλέπεται από την οικεία εφαρμοζόμενη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
4.1

Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία εργαλεία, σκεύη και υλικά καθαρισμού και

συσκευασίας, τα οποία καθορίζονται ως εξής: απορρυπαντικό τοίχων και δαπέδων, απορρυπαντικό τζαμιών,
απορρυπαντικό και απολυμαντικό ειδών υγιεινής, χλωρίνη, σακούλες απορριμμάτων μεγάλες και μικρές,
απαραιτήτως πρώτης ποιότητας, φιλικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα οποία απαραιτήτως θα έχουν τις
απαιτούμενες άδειες των Υγειονομικών και λοιπών αρχών.
4.2

Τα μηχανήματα καθαρισμού πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση από άποψη λειτουργίας και να

είναι όσο το δυνατόν αθόρυβα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω :

4.3

•

Ηλεκτρικές σκούπες

•

Περιστροφικές μηχανές πλύσης πατωμάτων

•

Υψηλόστροφες μηχανές στίλβωσης πατωμάτων

•

Απορροφητήρες σκόνης

•

Απορροφητήρες νερού – σκόνης

•

Καρότσια καθαρίστριας πλήρως λειτουργικά

•

Καρότσια σφουγγαρίσματος με μεταλλική πρέσα

•

Αντιστατικά σάρωθρα κ.ά
Σε περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει

αμέσως, ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Για τη φύλαξη των εργαλείων
και υλικών καθαριότητας θα παρέχεται ο ανάλογος χώρος που χρειάζεται.
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4.4

Η ενδυμασία του προσωπικού του «Εργολάβου» θα είναι ομοιόμορφη και ίδια από πλευράς ποιότητας

και χρώματος, ώστε η εμφάνισή του να είναι άριστη και να τυγχάνει της έγκρισης του Ταμείου.
4.5

Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του
επαγγελματικού κινδύνου καθώς και αυτές που αφορούν νόμιμες αμοιβές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) Σ.Σ.Ε. Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την Ανάδοχο εταιρεία (εγκύκλιος
30440/8-5-06 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Ο εργολάβος υποχρεούται να
ασφαλίσει με δικές του δαπάνες το προσωπικό για κάθε είδους ατύχημα.
4.6

Ο Εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα

προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, ή σε οιονδήποτε τόπο, εφόσον
οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ιδίου ή των εργασιών του.
4.7

Υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο, από

πλευράς συμπεριφοράς, απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό της Υπηρεσίας και το οποίο να τηρεί
πιστά τις εντολές των αρμοδίων οργάνων και τον κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου.
4.8

Να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου προσωπικού του

ότι, ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει με το ΝΑΤ και ότι ο εργοδότης του είναι
αποκλειστικά ο ανάδοχος έναντι αυτού του προσωπικού, θα υπέχει δε αυτός και μόνον όλες τις εκ του νόμου
και της σύμβασης αστικές και ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις. Το ΝΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει
πλήρως την συμπεριφορά του προσωπικού αυτού εντός των χώρων του Ταμείου, όπου πρέπει να
τηρείται τάξη και ησυχία. Το προσωπικό είναι υποχρεωμένο να δέχεται αδιαμαρτύρητα οποιονδήποτε έλεγχο
τυχόν αποσκευών του κατά την έξοδο του από το κτήριο.
4.9

Ο Εργολάβος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης να υποβάλλει στη Διεύθυνση

Διοικητικής Υποστήριξης του Ν.Α.Τ. τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κάθε μήνα
απασχόλησης α) Πίνακα Προσωπικού που απασχολεί, νόμιμα θεωρημένο από το ΣΕΠΕ/Τμήμα
Κοινωνικής Επιθεώρησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2874/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
β) Πίνακα, που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του απασχολούμενου και την ημέρα και ώρα
απασχόλησης αυτού και αυτός θα επέχει την έννοια Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης των ως άνω, ο Εργολάβος υποχρεούται να υποβάλλει στον
Εργοδότη έγκαιρα τις τυχόν υπάρχουσες τροποποιήσεις.
4.10

Υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα

παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σ' αυτόν από τους υπευθύνους της Υπηρεσίας. Εάν ο «Εργολάβος»
δεν φροντίζει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή
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πλημμελούς εργασίας, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ποσού έως και του 50% της μηνιαίας δαπάνης,
ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξεως ή παραλείψεως κατά την ελεύθερη κρίση των αρμοδίων
οργάνων του ΝΑΤ, μετά από απόφαση ΔΣ/ΝΑΤ, παρακρατούμενης από τη μηνιαία αμοιβή του
Εργολάβου.
Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται, της Υπηρεσίας διατηρούσης το δικαίωμα, να
καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον «Εργολάβο».
4.11

Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά προσωπικό, το οποίο να είναι ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α. και στο

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
4.12

Να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το οποίο θα

κριθεί από την Υπηρεσία ως «ακατάλληλο» (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιονδήποτε άλλο
λόγο) μόλις ειδοποιηθεί σχετικά, έστω και προφορικά από την Υπηρεσία.
4.13

Να μην απασχολεί το προσωπικό του πέραν του νομίμου ωραρίου παρά μόνον σε εξαιρετικές

περιπτώσεις οπότε βέβαια οφείλει να καταβάλλει (στο υπερωριακά απασχολούμενο προσωπικό) ακέραιες
τις κατά νόμο αποζημιώσεις.
4.14

Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι

αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του.
4.15

Διευκρινίζεται ρητά ότι το ΝΑΤ δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους

οιουδήποτε μισθωτού του Εργολάβου και η υποχρέωση να εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κατά
μήνα αμοιβής του Εργολάβου.
4.16

Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ασφάλειας στο χώρο

που θα δοθεί από την Υπηρεσία για την φύλαξη των πραγμάτων και υλικών του.
4.17

Ο Εργολάβος υποχρεούται να εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα

είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας στους χώρους που αναφέρεται στην διακήρυξη
06/2018, για όλο το χρόνο και κατά τη διάρκεια της εργασίας του και φέρει κάθε αστική και ποινική
ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, λόγω πλημμελούς καθαριότητας των χώρων.
4.18

Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο οποιουδήποτε δικαιώματος του «Εργολάβου», που

απορρέει από την παρούσα σύμβαση και η εκχώρηση και ενεχυρίαση οποιασδήποτε απαιτήσεως του
Εργολάβου.
4.19

Ο Εργολάβος δεν δύναται να επικαλεσθεί λόγους ανωτέρας βίας, για τη μη εμπρόθεσμη και

σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως εκτέλεση αυτής, ούτε δύναται να απαλλαγεί από τις
υποχρεώσεις που τον βαρύνουν από τη σύμβαση, εάν δεν επικαλεσθεί και αποδείξει τα περιστατικά της
ανωτέρας βίας, εντός 2 ημερών από τότε που έλαβαν χώρα τα περιστατικά αυτά.
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4.20

Ο Εργολάβος επιβλέπει και είναι υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υπηρεσιών από το

προσωπικό του. Τυχόν υποδείξεις ή επιθυμίες του Εργοδότη θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον είναι στα
πλαίσια της παρούσας σύμβασης και θα διαβιβάζονται από τον Εργολάβο στο προσωπικό του.
4.21

Τυχόν παρατηρήσεις ή παράπονα του Εργοδότη θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς

τον Εργολάβο και σε περίπτωση εκτάκτου γεγονότος έστω τηλεφωνικά από τη Διοίκηση του Εργοδότη
προς τον Εργολάβο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιληφθεί και να επιλύσει άμεσα.
4.22

Ο Εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει στο προσωπικό του Εργολάβου την απαραίτητη

πρόσβαση στους χώρους παροχής υπηρεσιών και τις απαραίτητες συνθήκες εργασίας, προκειμένου
αυτό να παρέχει απερίσπαστο τις υπηρεσίες του. Ο Εργολάβος δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι του
Εργοδότη και θα εξακολουθεί να δικαιούται την αμοιβή του, εάν εμποδιστεί να παράσχει τις υπηρεσίες
του λόγω υπαιτιότητας του Εργοδότη.
4.23

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα ευθύνονται το ένα έναντι του άλλου, παρά μόνο σε περίπτωση

πράξεων ή παραλείψεων που γίνονται από δόλο ή βαριά αμέλεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
παραιτούνται από τα δικαιώματα για αποζημίωση, όπου αυτά ρητώς προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Εργολάβου περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε κάθε
θετική ζημία που τυχόν υποστεί ο Εργοδότης και έως του ποσού της ετήσιας αμοιβής του Εργολάβου.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε περιορισμός που τίθεται στην παράγραφο αυτή θεωρηθεί εξαιτίας
νόμου άκυρος, θα θεωρείται ότι δεν ισχύει μέχρι το σημείο που ορίζει ο αναγκαστικού δικαίου νόμος.
Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όλοι οι περιορισμοί της παραγράφου αυτής.
4.24

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν πλήρη εχεμύθεια και να μην

αποκαλύπτουν, χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν, διοχετεύουν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
ανακοινώνουν σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση τους κατά την εκτέλεση ή επ’ ευκαιρία της παρούσας
σύμβασης. Αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
κανένας από το προσωπικό τους εκπροσώπους ή συνεργάτες τους, να μην παραβιάσει την ανωτέρα
εμπιστευτικότητα. Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της
παρούσας.
4.25

Ο Εργολάβος έχει δικαίωμα να μνημονεύσει σε έγγραφά του ή διαφημίσεις τη σύναψη αυτής

της σύμβασης, λαμβάνοντας πρόνοια να μη θίγεται, κατά οποιονδήποτε τρόπο, από την ενέργεια αυτή
ο Εργοδότης.
4.26

Εάν ο Εργολάβος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του, για λόγους

αναγόμενους σε ανωτέρα βία, η παροχή των Υπηρεσιών θα ανασταλεί για χρονικό διάστημα ανάλογο
με το συμβάν, που συνιστά ανωτέρα βία. Η ανωτέρα βία περιλαμβάνει τα απρόβλεπτα, έκτακτα
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γεγονότα όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, θύελλες, σεισμούς, χιονοστιβάδες ή καθιζήσεις εδάφους,
πολέμους, ταραχές, απεργίες, χρηματοπιστωτικά γεγονότα, παύση ή αναστολή πληρωμών του
Δημοσίου και οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες αιτίες, επιδημίες και οποιαδήποτε άλλα γεγονότα που
κατά το νόμο ή την πάγια νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων συνιστούν ανωτέρα βία. Εάν ένα
τέτοιο γεγονός συνεχισθεί για μία περίοδο μεγαλύτερη από εξήντα (60) συνεχείς ημερολογιακές
ημέρες, τότε ο συμβαλλόμενος που επηρεάζεται αρνητικά θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την
παρούσα Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
5.1

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους ήτοι ισχύει από τις χχ-12-2019 έως και τις χχ-

12-2020.
5.2

Μετά την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας, η παρούσα σύμβαση, ανανεώνεται για

δύο (2) μήνες, με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων μερών ή λύνεται αυτοδίκαια. Κάθε
συμβαλλόμενο

μέρος

μπορεί

να

την

καταγγείλει

οποτεδήποτε,

αποστέλλοντας

έγγραφη

προειδοποίηση στο άλλο μέρος τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία επέλευσης
των αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιου είδους καταγγελίας ο Εργολάβος θα
παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας και ο
Εργοδότης θα εξοφλεί όλες τι παρασχεθείσες υπηρεσίες μέχρι την ίδια ημερομηνία.
5.3

Σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, δηλαδή κάθε υπαίτιας παράβασης οποιασδήποτε

από τις διατάξεις της παρούσας, που θεωρούνται όλες ουσιώδεις, το μη υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος
δικαιούται να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα ύστερα από προειδοποίηση που θα γίνει με επιστολή
του προς τον αντισυμβαλλόμενο, θα αναφέρει το λόγο καταγγελίας και θα θέτει προθεσμία πέντε (5)
τουλάχιστον εργασίμων ημερών για την επανόρθωση της παράβασης. Δεν αποκλείεται οποιαδήποτε
περαιτέρω ευθύνη του υπαιτίου προς αποζημίωση.
5.4

Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση ή

αναγκαστική διαχείριση ή υπό οποιαδήποτε παρόμοια κατάσταση ή παύσει τις δραστηριότητές του ή
τις πληρωμές του, το άλλο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της παρούσας ο «Εργολάβος» προσκόμισε στο ΝΑΤ την με αριθμ. ……………/χχ-χχ2019, εγγυητική επιστολή ποσού ΕΥΡΩ ………………………………… (……………………… €), για την καλή εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης.
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Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της ετήσιας σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης η προσκομισθείσα εγγυητική επιστολή
καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Ν.Α.Τ. και επέχει θέση ποινικής ρήτρας.
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της παρούσας σύμβασης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων φύλαξης, εκ μέρους του «Εργολάβου», το Ν.Α.Τ. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως
την παρούσα σύμβαση.Η καταγγελία αυτή επιφέρει και την κατάπτωση της δοθείσας εγγυητικής επιστολής
υπέρ του ΝΑΤ και την αποζημίωση σε κάθε θετική ζημία που τυχόν υποστεί ο Εργοδότης και έως του ποσού της
ετήσιας αμοιβής του Εργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κανένα συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να υποκατασταθεί στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του
που απορρέουν από το παρόν, παρά μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου
μέρους. Κατ’ εξαίρεση, συμφωνείται ρητά ότι ο Εργολάβος επιτρέπεται να εκχωρήσει σε οποιαδήποτε
Τράπεζα την αμοιβή που δικαιούται από την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
8.1

Η παρούσα σύμβαση είναι η μόνη που ισχύει μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών, περιέχει

την πλήρη και ολοκληρωμένη βούληση και συμφωνία των μερών και υπερισχύει κάθε άλλης
προηγούμενης συμφωνίας και δήλωσης βούλησης μεταξύ των μερών σε σχέση με το συμβατικό
αντικείμενο.
8.2

Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, λήξει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο λυθεί, παρά

μόνο όπως στο παρόν προβλέπεται. Κάθε τροποποίηση της παρούσας αποδεικνύεται μόνο εγγράφως.
8.3

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της παρούσας σύμβασης κριθεί ότι είναι άκυρος, το κύρος των

υπόλοιπων όρων δεν θίγεται, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα επιθυμούσαν την σύναψη της
σύμβασης χωρίς τον όρο που κρίθηκε άκυρος
8.4

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ των

μερών θα επιλύεται με καλή πίστη και διάθεση συμβιβασμού. Σε περίπτωση αποτυχίας της
συμβιβαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς, αρμόδια για την επίλυση αυτή θα είναι τα δικαστήρια του
Πειραιά.
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Αφού έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά και συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα
σύμβαση και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, ένα ως ΄΄ σχέδιο ΄΄ και ένα για κάθε συμβαλλόμενο
μέρος, ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ

Α. ΚΟΜΜΑΤΑΣ

39

