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ΠΡΟΘΙΖΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΧΛ
γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν
«Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ηωλ γξαθείωλ θαη ηωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ
πνπ ζηεγάδεηαη ε Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο
πγρξεκαηνδνηνύκελωλ Δλεξγεηώλ από ην Δ.Θ.Σ. ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθώλ θαη Άιιωλ Πόξωλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλωληθήο Αζθάιηζεο επί ηεο νδνύ
Θνξαή 4»

Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελωλ Δλεξγεηώλ από ην Δ.Θ.Σ.
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη, ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 «ζπκβάζεηο
αλαηηζέκελεο θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα» (άξζξν 19 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ) ηνπ π.δ. 60/2007
(ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007), ην έξγν κε ηίηιν: «Παξνρή ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο ηωλ
γξαθείωλ θαη ηωλ θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ πνπ ζηεγάδεηαη ε Δηδηθή Τπεξεζία
Δθαξκνγήο

πγρξεκαηνδνηνύκελωλ

Δλεξγεηώλ

από

ην

Δ.Θ.Σ.

ηεο

Γεληθήο

Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Θνηλνηηθώλ θαη Άιιωλ Πόξωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
θαη Θνηλωληθήο Αζθάιηζεο επί ηεο νδνύ Θνξαή 4», ην νπνίν εληάζζεηαη ζην
Τπνπξφγξακκα Β ηεο επηιέμηκεο ελέξγεηαο Γ3 “Γεληθά Έμνδα Λεηηνπξγίαο” – Γαπάλεο γηα
ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο θαζψο θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ακηγψο Δζληθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο
Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ηνπ Δ.Π. «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».
Η

δηαδηθαζία

αλάζεζεο

ηνπ

σο

άλσ

έξγνπ

δηέπεηαη

από

ηε

ξήηξα

«απνθιεηζηηθόηεηαο» ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 «Περί ζσνηονιζμού ηων
διαδικαζιών ζύναψης δημοζίων ζσμβάζεων έργων, προμηθειών και σπηρεζιών», πνπ
δεκνζηεχζεθε

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα

ησλ

Δπξσπατθψλ

Κνηλνηήησλ

(ΔΔ

L

134/30/4/2004), φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηδίσο κε ηηο δηαηάμεηο:
 ηεο Οδεγίαο 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005 γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΥ ηεο Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο
VIII ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (ΔΔ L 257/1/10/2005)
 ηεο Οδεγίαο 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο
Ννεκβξίνπ 2005 γηα ηελ δηφξζσζε ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (ΔΔ L 323/9.12.2005)
 ηνπ ππ’ αξηζκ. 2083/2005 Καλνληζκνχ (ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2005
πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο
θαηά ηε δηαδηθαζία ζπλάςεσο ζπκβάζεσλ (ΔΔ L 333/20.12.2005)
 ηνπ ππ’ αξηζκ. 1564/2005 Καλνληζκνχ (ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005
γηα ηελ θαηάξηηζε ηππνπνηεκέλσλ εληχπσλ πξνο δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ θαη
γλσζηνπνηήζεσλ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δπλάκεη ησλ
νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ (EE L 257/1/10/2005)
 ηεο Οδεγίαο 2009/81/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο
Ινπιίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο νξηζκέλσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ
αλαζέηνπζεο αξρέο ή αλαζέηνληεο θνξείο ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο
θαζψο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ.
 ηνπ ππ’ αξηζκ. 1177/2007 Καλνληζκνχ (ΔΚ) ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30εο Ννεκβξίνπ 2009
γηα ηα λέα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη
2009/81/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαηά ηηο δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2010 (EE L
314/1.2.2009).
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Η απαζρφιεζε θαη ε
εξγαζία είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη
ζπκβάιινπλ

ζηελ

πξνζηαηεπφκελσλ

θνηλσληθή
εξγαζηεξίσλ

έληαμε.
θαη

ην

πιαίζην

πξνζηαηεπφκελεο

απηφ,

ηα

απαζρφιεζεο

πξνγξάκκαηα
ζπκβάιινπλ

απνηειεζκαηηθά ζηελ έληαμε ή επαλέληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο. Ωζηφζν, ηα εξγαζηήξηα απηά ελδέρεηαη λα κελ είλαη εηο ζέζε λα ιακβάλνπλ
ζπκβφιαηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. πλεπψο, είλαη ελδεδεηγκέλν λα
πξνβιεθζεί φηη ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ζηα
εξγαζηήξηα απηά ηα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ

ή

λα

αλαζέηνπλ

θαη’

απνθιεηζηηθφηεηα

ηελ

εθηέιεζε

ζπκβάζεσλ

ζην

πιαίζην

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο».
ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα πξφζθιεζε γηα ππνβνιή πξνζθνξάο απεπζχλεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο ηνπ Πίλαθα Απνδεθηψλ (Κνη..Π.Δ.) πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 19 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΘ θαη δηέπεηαη απφ ηα αθφινπζα:
1.

Σελ Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
2.

Σν άξζξν 18 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ` αποκλειστικότητα (άξζξν 19

Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ)» ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπνπ
αλαθέξεηαη φηη «Η εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φηαλ ε
πιεηνςεθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία
ιφγσ ηεο θχζεο ή βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα κλεκνλεχεη ηελ παξνχζα δηάηαμε».
3.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/3-12-2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4.

Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 4/2002 «Δθηέιεζε ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο-ζηήξημεο θαη

δηαρείξηζεο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ» (ΦΔΚ 3/Α/14-1-2002).
5.

Σελ αξηζ. 51540/ΔΤΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΔΚ 1856/Β/26-11-2010) Απφθαζε

ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο «Καζνξηζκφο ησλ
ζηνηρείσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο
ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο».
6.

Σελ

αξηζκ.

32859/Γ1.8020/19-11-2009

(ΦΔΚ

500/Τ.Ο.Γ.Γ./27-11-2009)

απφθαζε «πεξί νξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ
Πφξσλ».
7. Σελ αξηζκ. 5898/28/24-3-2010 (ΦΔΚ 333/Β/26-3-2010) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη εμνπζίαο έθδνζεο Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζην
Γεληθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη άιισλ Πφξσλ».

8. Σελ Αμηνιφγεζε ησλ Πξνζθνξψλ πνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
θαη ζα ζπγθξνηεζεί κε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη
Άιισλ Πφξσλ.
9.

Σν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ δαπάλε έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξφηαζε ηνπ

πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ
απφ ην Δ.Κ.Σ., γηα ην πξφγξακκα ηεο Δζληθήο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο ηνπ
Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» 2007-2013 γηα ην έηνο 2011.

Η δηάξθεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31/12/2011 θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο απηνχ δελ ζα μεπεξάζεη
ην πνζφ ησλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (35.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
λνκίκνπ ΦΠΑ. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπ ρψξνπ ησλ γξαθείσλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ
φπνπ ζα παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ν Αλάδνρνο θαη ζηνλ νπνίν ζηεγάδεηαη ε Δηδηθή
Τπεξεζία Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελωλ Δλεξγεηώλ από ην Δ.Θ.Σ. επί ηεο
νδνχ Κνξαή 4» ζε κέξνο ηνπ 2νπ νξφθνπ θαη κέξνο ηνπ 3νπ νξφθνπ είλαη 1430 η.κ.
Η αλάζεζε θαη ε ζχκβαζε ζα γίλνπλ ζε Αλάδνρν, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ
ππνβιεζεηζψλ απφ ηα Κνη..Π.Δ (Πίλαθαο Απνδεθηψλ) πξνζθνξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 18 ηνπ π.δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16.03.2007) «Συμβάσεις
ανατιθέμενες

κατ`

αποκλειστικότητα

(άξζξν

19

Οδεγίαο

2004/18/ΔΚ)»

φπνπ

αλαθέξεηαη φηη «Η εθηέιεζε ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φηαλ ε
πιεηνςεθία ησλ ελδηαθεξφκελσλ εξγαδνκέλσλ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία
ιφγσ ηεο θχζεο ή βαξχηεηαο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε
πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα κλεκνλεχεη ηελ παξνχζα δηάηαμε».
Σν θξηηήξην αλάζεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή πξνζθνξάο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπνληαη νη ππεξγνιαβίεο γηα κέξνο ή ζχλνιν ηνπ
έξγνπ.

ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΘΑΣΑΙΙΖΙΟΣΖΣΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ
Σα δηθαηνινγεηηθά θαηαιιειφηεηαο ζπκκεηνρήο, ηα νπνία ππνβάιινληαη

ζε

πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα, είλαη ηα εμήο:
Α. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία
λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο «Πξνζθνξάο».
Β. Δπηπιένλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ:
1) Άδεηα ζθνπηκφηεηαο ηνπ Ν 2716/1999 (ΦΔΚ 96/Α/17-5-1999) ζπλνδεπφκελε
απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ θιπ. ηνπ
ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, καδί κε ηηο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ ή ηδξπηηθψλ λφκσλ θιπ.,
πνηνο δεζκεχεη λφκηκα ηελ εηαηξία (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαη ε
ζεηεία ηνπ ή ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: α) δελ έρεη επέιζεη ιχζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
δελ

ηειεί

ππφ

πηψρεπζε,

εθθαζάξηζε,

παχζε

εξγαζηψλ,

αλαγθαζηηθή

δηαρείξηζε,

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί
ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο,
πησρεπηηθνχ

ζπκβηβαζκνχ

ηξνπνπνηήζεηο

ηνπ

πξνζθνκηδφκελσλ,

ή

άιιε

θαηαζηαηηθνχ

αλάινγε
ή

ηνπ

δηαδηθαζία,
ηδξπηηθνχ

β)

δελ

λφκνπ,

ππάξρνπλ
θιπ.

άιιεο

πέξαλ

ησλ

γ) φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ηεο

ζχκβαζεο, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ
σο άλσ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, πξηλ ηε ζχλαςή ηεο.
Γ. Δπηπιένλ ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ φηη ν ππνςήθηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην
ρψξν

ηεο

θαζαξηφηεηαο,

ζπλνδεπφκελα

απφ

ππεχζπλεο

δειψζεηο/βεβαηψζεηο

ηνπ

Ν.1599/1986, κε επηθχξσζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο πεξί ηεο αιεζείαο θαη ηεο αθξίβεηαο
ησλ ππνβαιινκέλσλ ζηνηρείσλ.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΛΑΓΟΥΟΤ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί πιήξε ερεκχζεηα, λα κε γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο
θαη λα θξαηεί κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ απφ ηελ
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Ο Αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ πξφζιεςε, ηελ ακνηβή θαη
ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ι.Κ.Α. ή ζε άιιν θνξέα αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηε δηαηηεηηθή απφθαζε 51/2010 γηα ηνπο φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ φιεο ηεο ρψξαο (Πξάμε Καηάζεζεο Τπ.
Δξγαζίαο & Κνηλσλ. Αζθάιηζεο 27/23-11-2010), θαζψο θαη ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ππ’ αξηζκφλ 30440/08.05.2006.
Δπηπιένλ έρεη θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ
λφκσλ πεξί Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 177/Α/1810-1985) «Τγηεηλή & Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ», π.δ. 16/96 (ΦΔΚ 10/Α/18-1-1996)
«Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο …» θαη

Ν.

3850/10 (ΦΔΚ 84/Α/2-6-2010) «Κχξσζε λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ».
Σέινο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 68 «πκβάζεηο
εξγνιαβίαο εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ» ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α/15-7-2010).
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (απνδνρέο,
σξάξην, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ.), ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο απαζρνιήζεη αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, νθείιεη λα
δηαζθαιίζεη

ψζηε

απηνί

λα

πιεξνχλ

φιεο

ηηο

πξνβιεπφκελεο

πξνυπνζέζεηο

θαη

νπσζδήπνηε λα είλαη θάηνρνη άδεηαο παξακνλήο θαη εξγαζίαο.
Ο Αλάδνρνο είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη έκπεηξν επφπηε, εθηφο
πξνζηαηεπκέλεο ζέζεο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ, ζα έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επηηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα
απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη Αλαδφρνπ.
Ο Αλάδνρνο έρεη θάζε επζχλε πιεξσκήο πξνζηίκσλ ή απνδεκηψζεσλ, ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή δπζηπρήκαηνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέηεη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, φπσο θαη θάζε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε πνπ ζα
πξνθχςνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαιείζζε λα ππνβάιεηε ηελ νηθνλνκηθή ζαο πξνζθνξά, ζχκθσλα κε
ην ζπλεκκέλν Πξφγξακκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο.

Η πξνζθνξά ζαο ζα θαηαηεζεί

ζε έληππε κνξθή ζην πξσηφθνιιν ηεο Δηδηθήο

Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνύκελωλ Δλεξγεηώλ από ην Δ.Θ.Σ., Θνξαή
4, 105 64 Αζήλα 3νο όξνθνο, κέρξη ηελ 23

ε

Φεβξνπαξίνπ 2011, εκέξα Σεηάξηε θαη

ψξα:13:00.
Η παξνχζα θαη ην ζπλεκκέλν Πξφγξακκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο απνηεινχλ
αλαξηεηέα πξάμε ζην Πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» (www.et.diavgeia.gov.gr) ζχκθσλα κε ηνλ
Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΔΚ Α 112/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή

αλάξηεζε

λφκσλ

θαη

πξάμεσλ

ησλ

θπβεξλεηηθψλ,

δηνηθεηηθψλ

θαη

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Η παξνχζα θαη ην Πξφγξακκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο ζα αλαξηεζνχλ γηα
δεθαπέληε

(15)

εκέξεο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηεο

Δηδηθήο

Τπεξεζίαο

Δθαξκνγήο

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δ.Κ.Σ.www. eye-ekt.gr
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο κφλν κηα πξνζθνξά θαη απφ
ηελ αμηνιφγεζε πξνθχςεη φηη απηή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
πλεκκέλα: Πξφγξακκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο

Ο ΓΔΛΗΘΟ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΟΗΛΟΣΗΘΧΛ ΘΑΗ ΑΙΙΧΛ ΠΟΡΧΛ

ΘΔΟΓΧΡΟ Λ. ΣΔΘΟ

ΔΧΣΔΡΗΘΖ ΓΗΑΛΟΚΖ
1. Γξαθείν Γελ. Γξακκ. Γ.Κ.& Α.Π
2. Γ20/ Μνλάδα Γ’
3. Γ20/ Κ.Φ.

ΠΗΛΑΘΑ ΑΠΟΓΔΘΣΧΛ

α/α

Θνη..Π.Δ.

ΓΗΔΤΘΤΛΖ

ΣΘ

ΠΟΙΖ

1.

ΘνηΠΔ Σν.Φ.Τ. Λνκνύ Υίνπ

Αεξ. Ρνδνθαλάθε Φάξθαηλα
(Πάξθηλγ Φάξθαηλαο)

821 00

Υίνο

2.

ΘνηΠΔ "Γηάπινπο"

Ιεωθ. Αζελώλ 374, Υαϊδάξη

124 62

Αζήλα

3.

ΘνηΠΔ "Δπ Εελ"

Γωδεθαλήζνπ 14, Αηγάιεω

122 41

Αζήλα

4.

ΘνηΠΔ Σν.Φ.Τ. Γωδεθαλήζνπ

Ιέπηδα

854 00

Ιέξνο

5.

ΘνηΠΔ Σν.Φ.Τ. Υαλίωλ

Βνεζεηηθή Οδόο νύδαο

731 00

Υαληά

6.

ΘνηΠΔ "Θιηκαμ Plus"

Δπκνιπηδώλ 30-32

118 54

Αζήλα

7.

ΘνηΠΔ "Λένη Οξίδνληεο"

Θνινθνηξώλε & Κεηξ.
Κεζνδίνπ

491 00

Θέξθπξα

8.

Θνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. Πηεξίαο

25εο Καξηίνπ 102

601 00

Θαηεξίλε

9.

Θνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. Γ. Θεζζαινλίθεο

Ιαγθαδά 196

564 29

Θεζ/λίθε

10.

Θνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. Αραΐαο "Φάξνο"

Αζαλαζίνπ Γηάθνπ 35, Φειά
Αιώληα

262 24

Πάηξα

11.

Θνη..Π.Δ. Φωθίδαο "Γηάλλεο Βνιίθαο"

Αγ. Θενδώξωλ 19

331 00

Άκθηζζα

12.

Θνη..Π.Δ. Σν.Φ.Τ. Θεθαινληάο - Εαθύλζνπ
"Ρόηα"

Γεωξγίνπ Βεξγωηή 131

281 00

Θεθαινληά

13.

Θνη..Π.Δ. "Γηαδξνκέο"

Θ.Κπαιάλνπ 8, Κεηο

11636

Θαιιηζέα

14.

Θνη..Π.Δ. "Δηθόλα"

Λνζνθνκείν Γελεκαηάο
Ιεωθ. Κεζνγείωλ 154

115 27

Αζήλα

15

Θνη..Π.Δ. Ζιηνηξόπην

Θεκηζηνθιένπο 3

15122

Καξνύζη

47100

Άξηα

16

Θνη..Π.Δ. Άξηαο - Πξέβεδαο

Φπρηαηξηθή Θιηληθή Γεληθνύ
Λνζνθνκείνπ Άξηαο
Ιόθνο Πεξάλζεο

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΛ ΘΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληεξεί θαη θαζαξίδεη θάζε επηθάλεηα θαη αληηθείκελν ζην ρψξν,
ψζηε νη πξνζθεξφκελεο εξγαζίεο θαζαξηφηεηαο λα είλαη πιήξεηο, ην πεξηβάιινλ πγηεηλφ
θαη θαιαίζζεην.
Υξόλνο παξνρήο ππεξεζηώλ: Καζεκεξηλά, εξγάζηκεο εκέξεο, από Δεσηέρα έως και
Παραζκεσή,

απφ

ηηο

15:00μ.μ.

έως

ηις

21:00.

Ο

εκεξήζηνο

πξνγξακκαηηζκφο

νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ θαη ηα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηεινχλ ππφ ηελ θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλφο έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ απφ επφπηε
θαζαξηζκνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ν νπνίνο ζα νξηζζεί κε επηζηνιή απφ ηνλ αλάδνρν κε
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

Θαζεκεξηλόο Θαζαξηζκόο
Τγξφ θαη ζηεγλφ μεζθφληζκα ζε φια ηα έπηπια ησλ ρψξσλ (θαξέθιεο, επηθάλεηεο
ππνινγηζηψλ πιελ θξπζηάιισλ νζφλεο, βηβιηνζήθεο, ληνπιάπεο, ηξαπέδηα, ζψκαηα
θιηκαηηζκνχ), θαζψο θαη ησλ ζπζθεπψλ φπσο ηειέθσλα, ζπξνηειέθσλα, θιπ.
Καζαξηζκφο, ζθνχπηζκα θαη ζθνπγγάξηζκα ησλ δαπέδσλ φισλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, κε
θαηάιιεια απνξξππαληηθά θαη ζπληεξεηηθά κέζα.
Καζαξηζκφο

κε

θαηάιιεια

απνξξππαληηθά

θαη

απνιχκαλζε

κε

ηα

θαηάιιεια

απνιπκαληηθά ησλ ηνπαιεηψλ θαζψο θαη φισλ ησλ εηδψλ πγηεηλήο φπσο ιεθάλεο,
ληπηήξεο, θαζξέπηεο, κεηαιιηθά είδε, θάδνη απνξξηκκάησλ, πφξηεο, πιαθάθηα ηνίρσλ θιπ.
Καζαξηζκφο ιεθέδσλ απφ ηνίρνπο θαη πφξηεο ζηηο ηνπαιέηεο. ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο
ηνπνζεηνχληαη επίζεο θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα φπσο ραξηηά πγείαο, ζαπνχληα,
απνζκεηηθφ θιπ.
Καζαξηζκφο ησλ ρψξσλ θνπδίλαο. Ο θαζαξηζκφο πεξηιακβάλεη, πιχζηκν ζθεπψλ θνπδίλαο
(θαη εζσηεξηθά ην ςπγείν φηαλ απαηηείηαη) φπσο, πνηήξηα, θιηηδάληα, πηάηα, θαθεηηέξεο,
επηθάλεηεο επίπισλ, πάγθνπο, λεξνρχηε, ςπγείνπ (εμσηεξηθά).
πιινγή θαη απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ θαη αιιαγή ζάθσλ ζηα θαιάζηα αρξήζησλ. Σα
ζθνππίδηα ζπγθεληξψλνληαη ζε ζαθνχιεο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζην ρψξν ζπγθέληξσζεο
απνξξηκκάησλ ζηνλ πεδφδξνκν
πιινγή θαη πιχζηκν ησλ πνηεξηψλ θαη ινηπψλ ζθεπψλ
Καζαξηζκφο πξεβαδηψλ παξαζχξσλ εζσηεξηθά
Καζαξηζκφο ηνίρσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, φπνπ απαηηείηαη

Δβδνκαδηαίνο Θαζαξηζκόο
Απιφ μεζθφληζκα θαθέισλ, βηβιίσλ θαη βηβιηνζεθψλ
Καζαξηζκφο θιηκαθνζηαζίνπ θαη δπν εηζφδσλ ηνπ θηηξίνπ (ζθνχπηζκα-ζθνπγγάξηζκα)
Απνκάθξπλζε ηπρφλ αξαρλψλ απφ ηνπο ηνίρνπο θαη νξνθέο
Ξεζθφληζκα θάδξσλ

Κεληαίνο Θαζαξηζκόο
Καζαξηζκφο παινπηλάθσλ εζσηεξηθά, θαζψο θαη θαζαξηζκφο ησλ απνζεθψλ
Καζαξηζκφο φισλ ησλ θαξεθιψλ, πνιπζξφλσλ θαη θαλαπέδσλ
Καζαξηζκφο ησλ πθαζκάηηλσλ επίπισλ κε ειεθηξηθή ζθνχπα
Καζαξηζκφο δηαδξνκψλ θαισδίσλ
Καζάξηζκα φισλ ησλ πιατλψλ πιεπξψλ ησλ επίπισλ ησλ γξαθείσλ
Πιχζηκν ηνίρσλ ηνπηθά, φπνπ απαηηείηαη
Ξεζθφληζκα ζηα πνιχ ςειά ζεκεία ησλ δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ, επίπισλ, βηβιηνζεθψλ,
ληνπιαπψλ, θνξληδψλ, πηλάθσλ δσγξαθηθήο θιπ.
Απνιχκαλζε θαη κηθξνβηνθηνλία ησλ απνρεηεπηηθψλ νδψλ θαζψο θαη ησλ νδψλ πδξνξξνήο
Πιχζηκν θαιαζηψλ αρξήζησλ κέζα θαη έμσ

Άιινη πεξηνδηθνί θαζαξηζκνί
Γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ αλά δίκελν
πιινγή ραξηηνχ ζε εηδηθέο ζαθνχιεο γηα αλαθχθισζε
Όιεο

νη

εξγαζίεο

πεξηιακβάλνπλ

θαη

ηα

αληίζηνηρα

απαηηνχκελα

πιηθά

(ήηνη

απνξξππαληηθά, απνιπκαληηθά θαη πιαζηηθνί ζάθνη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ). Δπίζεο ν
αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν, άξηζην, εμνπιηζκφ ζε εξγαιεία,
κεραλήκαηα, θαζαξηζηηθά δηαιχκαηα, θαηά πξνηίκεζε βηνδηαζπψκελα θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ, θαζψο

θαη ινηπά αλαιψζηκα, θαηάιιειν, έκπεηξν, ππεχζπλν, έληηκν θαη

θεξέγγπν πξνζσπηθφ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλφο (απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή)
έιεγρνο ησλ εξγαζηψλ απφ επφπηε θαζαξηζκνχ ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο, ν νπνίνο ζα είλαη

εθηφο πξνζηαηεπκέλεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ζα νξηζζεί κε επηζηνιή απφ ηνλ αλάδνρν κε ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο .
Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ζα παξαθνινπζείηαη θαη ζα παξαιακβάλεηαη κε πξσηφθνιιν
παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πνπ ζα νξηζηεί κε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

