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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
υποβολής προσφορών προς ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει τις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV: 90911200-8) των χώρων της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών
(Κ.Ε.Α.Τ.)-ΝΠΔΔ, στην Καλλιθέα Αττικής, για το χρονικό διάστημα από 12
Μαρτίου 2020 μέχρι και 15 Ιουνίου 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με
δικαίωμα μονομερούς εκ μέρους του Κ.Ε.Α.Τ. παράτασης με τους ίδιους
όρους μέχρι και 14 Αυγούστου 2020, συνολικού προϋπολογισμού για το χρονικό
διάστημα από 12 Μαρτίου 2020 μέχρι και 15 Ιουνίου 2020 13.500,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) ,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν και τις αποφάσεις:
1.

Του άρθρου 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016» του ν. 4605/2019 (Α΄
52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
2.

του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

3.

της Κ.Υ.Α. αριθ. 117384/2017 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

4.

του ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις»

5.

του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄, 13-11-2017): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

6.

του άρθρου 50 του νόμου 4446/2016 (Ά 240) που τροποποιεί τον ν. 4412/2016
(Α΄147) ως προς την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων του Βιβλίου IV (άρθρα
345 έως 374) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων» που
μετατίθεται για την 31η Μαρτίου 2017.

7.

του άρθρου 54 του νόμου 4465/2017 (Ά 47) σύμφωνα με το οποίο δίδεται
παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του ν. 3886/2010

8.

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9.

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,

10.

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

11.

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

12.

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

13.

του άρθρου 68 «Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών» του ν.
3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις
στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει σήμερα.

14.

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

15.

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

16.

του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

17.

του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία»,

18.

του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

19.

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
20.

του ν. 4472/2017 (Φ.Ε.Κ. 47/τ.Α΄/19-05-2017), άρθρα 21 - 35

21.

του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/95) άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

22.

του ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α΄/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» παράγραφοι 1 έως 11 του άρθρου 2 .

23.

του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».

24.

του Νόµου 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική

ανάρτηση

νόµων

και

πράξεων

των

κυβερνητικών

και

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραµµα διαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
25.

του Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/τ.Α΄/17-08-2010 περί δηµοσιονοµικής διαχείρισης
και ευθύνης.

26.

του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων
Προµηθειών» (Φ.Ε.Κ.139/τ.Α΄/27.6.97.

27.

του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12-3-2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».

28.

του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14-3-2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου».

29.

του N. 4146/2013 (ΦΕΚ Α' 90/18-4-2013) «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού
περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 61, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα στην παρ. 10 του άρθρου
16.

30.

του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23-7-13), άρθρο 64 παρ. 2. (Παρακράτηση φόρου
στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).

31.

του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά.

32.

του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29τ.Α΄/19-3-2015 «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» άρθρο
37(Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων ).

33.

του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176τ.Α΄/16-12-2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» άρθρο 5.

34.

του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21τ.Α΄/21-02-2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» άρθρο 93.

35.

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.

36.

Η με αριθμό ΠΟΛ 1061/24.05.2016 του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την κοινοποίηση διατάξεων του νόμου
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του
συντελεστή ΦΠΑ σε 24%.

37.

Την με αριθμό Ε.Η.Δ. 1ο/722/06-02-2020 Απόφαση του ΔΣ του Κ.Ε.Α.Τ. με την
οποία εγκρίθηκε να γίνει απευθείας ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο για τον
καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Τ.
τουλάχιστον για ένα (1) τρίμηνο και

38.

Την με αριθμό 134/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου 182/24-02-2020 Απόφαση
Δέσμευσης στον ΚΑΕ 9919.00 ποσού 13.500,00 ευρώ, προς κάλυψη της δαπάνης
σε ιδιωτικό συνεργείο για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Τ. για το χρονικό διάστημα από 12 Μαρτίου 2020
μέχρι και 15 Ιουνίου 2020,
ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμούς
κ.λπ. που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, να
υποβάλουν έγγραφες υπογεγραμμένες και σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για
τον καθαρισμό των ευρισκομένων στη θέση «Αγία Ελεούσα» της Καλλιθέας Αττικής
και επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης χώρων, που
αποτελούνται από δύο ανεξάρτητα κτίρια, το παλαιό, εγγύς της εισόδου της οδού
Σπάρτης και το νέο κτίριο, καθώς και το προς την οδό Σπάρτης ναΐδριο και τον
περιβάλλοντα αυτά αύλειο χώρο και εξυπηρετούνται κατά κανόνα από την είσοδο της
οδού Σπάρτης, όπου και το οίκημα του θυρωρείου. Επίσης θα περιλαμβάνεται και το
διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Λασκαρίδου 109, Καλλιθέα Αττικής.
Ο καθαρισμός των προαναφερόμενων χώρων του Κ.Ε.Α.Τ. εκ μέρους του
αναδόχου που στο εξής θα καλείται ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ αφορά στο χρονικό διάστημα από

12 Μαρτίου 2020 μέχρι και 15 Ιουνίου 2020 και θα γίνεται μόνον κατά τις εργάσιμες
ημέρες της εβδομάδος από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή, κατά τις οποίες θα
παρέχονται συνολικά είκοσι (20) ώρες εργασίας ημερησίως.
Δεν θα γίνεται δηλ. καθαρισμός των χώρων κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές καθώς
και κατά τις ημέρες της εβδομάδας από Δευτέρα έως και Παρασκευή που συμπίπτουν
με δημόσιες αργίες (δηλαδή στις 25/03/2020, 17/04/2020, 20/04/2020, 01/05/2020, και
08/06/2020 που θα είναι δημόσιες αργίες).
Με βάση αυτά τα δεδομένα, από τις 96 ημέρες του χρονικού διαστήματος από 12

Μαρτίου 2020 μέχρι και
παρασχεθούν μόνον για

15 Ιουνίου 2020 ,

63 ημέρες και

οι υπηρεσίες καθαρισμού θα

θα πραγματοποιηθούν συνολικά

1.260

ώρες εργασίας (εργατοώρες).
Συγκεκριμένα οι χώροι που θα καθαρίζονται καθημερινά ή περιοδικά είναι:
Επί των οδών Θησέως ( ή Ελ. Βενιζέλου) 210 και Σπάρτης, Καλλιθέα Αττικής:
-Όλοι οι χώροι του νέου κτιρίου του Κ.Ε.Α.Τ., περίπου 4.448 τετραγωνικών μέτρων.
-Οι διαθέσιμοι χώροι του ισογείου του παλαιού κτιρίου του Κ.Ε.Α.Τ., περίπου 500
τετραγωνικών μέτρων.
-Όλοι οι αύλειοι χώροι του Κ.Ε.Α.Τ., καθώς και το θυρωρείο, περίπου 1.300
τετραγωνικών μέτρων.
-Ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων του Κ.Ε.Α.Τ., περίπου 1.970 τετραγωνικών μέτρων
και
Επί της οδού Λασκαρίδου 109, Καλλιθέα Αττικής:
-Το διαμέρισμα 1ου ορόφου περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων (ο καθαρισμός θα
γίνεται μία φορά την εβδομάδα από ένα καθαριστή-στρια που θα διαρκεί μία ώρα,
καθ’ όλη της διάρκεια της σύμβασης.)
- Επίσης ο καθαρισμός μία φορά την εβδομάδα από ένα(1) καθαριστή-στρια που θα
διαρκεί μία ώρα, εφόσον προκύψει η ανάγκη καθαρισμού και όποιου άλλου
διαμερίσματος του Κ.Ε.Α.Τ. κατά τη διάρκεια της σύμβασης, που ο χρόνος θα
συμπεριλαμβάνεται στις 1.260 ώρες εργασίας.

Για τον καθαρισμό των ως άνω χώρων ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα πρέπει να
απασχολεί σε κάθε εργάσιμη ημέρα στο Κ.Ε.Α.Τ. πέντε (5) καθαριστές-στριες,
με 4ωρη

απασχόληση για τον καθένα εξ αυτών. Το ωράριο εργασίας των

τεσσάρων (4) καθαριστών-στριών θα είναι από ώρας 7 π.μ. μέχρι και ώρας 11
π.μ. , ενώ του πέμπτου καθαριστή-στριας από ώρας 1 μ.μ. μέχρι και ώρας 5
μ.μ. Επίσης ο όγκος καθαρισμού των χώρων αυτών σε καθημερινή βάση θα είναι
κατανεμημένος ισόποσα στους πέντε (5) καθαριστές-στριες.
Το πρόγραμμα καθαρισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να μεταβληθεί
ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες

του Κ.Ε.Α.Τ. και θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης

με τον επόπτη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ.
Τα απαραίτητα μηχανήματα και ο εξοπλισμός, τα προϊόντα καθαρισμού και

απολύμανσης κ.λ.π. τα οποία απαιτούνται για τον καθαρισμό των προαναφερόμενων
χώρων θα τα διαθέτει το Κ.Ε.Α.Τ. .
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τον καθαρισμό των ως άνω χώρων

για το

χρονικό διάστημα από 12 Μαρτίου 2020 μέχρι και 15 Ιουνίου 2020( κατά το οποίο οι
εργάσιμες ημέρες ανέρχονται 63 και θα παρέχουν 4ωρη απασχόληση 5 καθαριστέςστριες

του

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

),

ανέρχεται

στο

ποσό

των

13.500,00

ευρώ,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις που σήμερα
είναι: α) 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, επί του ποσού της οποίας στη συνέχεια θα γίνεται κράτηση
χαρτοσήμου 3% και τελικά, επί του ποσού του χαρτοσήμου θα γίνεται κράτηση 20%
υπέρ ΟΓΑ και β) 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, επί του ποσού της οποίας στη συνέχεια θα
γίνεται κράτηση χαρτοσήμου 3% και τελικά, επί του ποσού του χαρτοσήμου θα γίνεται
κράτηση 20% υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι κατά την εξόφληση εκ μέρους του Κ.Ε.Α.Τ. των τιμολογίων
(παροχής υπηρεσιών) που θα εκδίδει ανά μήνα ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ που θα αναλάβει την
παροχή των υπηρεσιών φύλαξης, πέραν των προαναφερόμενων κρατήσεων θα γίνεται
και παρακράτηση φόρου 8% που θα υπολογίζεται επί του ποσού που θα προκύπτει
μετά την αφαίρεση των προαναφερόμενων κρατήσεων από την καθαρή αξία του
τιμολογίου. Ειδικότερα στο κάθε τιμολόγιο(παροχής υπηρεσιών) που θα εκδίδει ανά
μήνα ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

θα αναγράφεται το σύνολο των ωρών εργασίας που

πραγματοποίησαν στο Κ.Ε.Α.Τ. οι πέντε (5) καθαριστές-στριες κατά τον αμέσως
προηγούμενο ημερολογιακό μήνα, οι οποίες

πολλαπλασιαζόμενες με την ανά

εργατοώρα προ Φ.Π.Α. αμοιβή του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα δίδουν την καθαρή αξία του
τιμολογίου, η οποία και θα αναγράφεται σε αυτό. Επ’ αυτής στη συνέχεια θα
προστίθεται ο Φ.Π,Α. 24% οπότε θα προκύπτει η συνολική αξία του τιμολογίου
εκάστου μηνός.
Η συνολική δαπάνη καθαρισμού

θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κ.Ε.Α.Τ.

έτους 2020 και ειδικότερα τον ΚΑΕ 9919.00 αυτού.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί

κ.λπ. που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά τους για το προαναφερόμενο έργο θα πρέπει
να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Κ.Ε.Α.Τ. που βρίσκεται επί της λεωφόρου Ελ.
Βενιζέλου (πρώην Θησέως) 210 και Σπάρτης, Καλλιθέα Αττικής, το αργότερο μέχρι και
09/03/2020, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρας 10:30 π.μ. (καταληκτική). Προσφορές που θα

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και θα
επιστρέφονται από το Κ.Ε.Α.Τ.
Οι προσφορές (και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία) συνταγμένες στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα, θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που εξωτερικά θα
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και οι ενδείξεις « Προσφορά για τον
καθαρισμό των χώρων του Κ.Ε.Α.Τ.» και «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική

υπηρεσία ή τη γραμματεία», η οποία πρέπει να περιλαμβάνει :
1. Την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και στην περίπτωση ένωσης τις άδειες
λειτουργίας των φορέων που την αποτελούν.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη του νομίμως ότι η επιχείρηση ή
οι φορείς της ένωσης :
α) έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και
β) μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της,
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή τους σε ανάληψη έργων του
δημοσίου και ότι θα προσκομίσουν άμεσα στο Κ.Ε.Α.Τ. όταν τους ζητηθούν, το σύνολο
των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα ανωτέρω (τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
που προβλέπονται, από τη σχετική νομοθεσία), εφόσον αναδειχθούν μειοδότες.

3. Εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο που εξωτερικά θα φέρει την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα περιλαμβάνει:
α. συμπληρωμένο τον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσά στα κενά των στηλών)

ΕΙΔΟΣ

Ποσό
χρέωσης του
Κ.Ε.Α.Τ. σε
ευρώ
ανά
εργατοώρα
χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολικό
ποσό
χρέωσης του
Κ.Ε.Α.Τ. σε
ευρώ, για τις

1.260
εργατοώρες
χωρίς Φ.Π.Α.

Αξία
Φ.Π.Α.24% σε

ευρώ, για τις

1.260
εργατοώρες

Συνολικό ποσό
χρέωσης του
Κ.Ε.Α.Τ. σε
ευρώ, για τις

1.260
εργατοώρες
συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

Έργο: Υπηρεσίες καθαρισμού
των χώρων του Κ.Ε.Α.Τ. κατά το
χρονικό διάστημα από 12
Μαρτίου 2020 μέχρι και 15
Ιουνίου 2020 κατά το οποίο οι
υπηρεσίες καθαρισμού θα
παρασχεθούν για εξήντα τρείς
(63) ημέρες κατά τις οποίες θα
απασχολούνται πέντε (5)
καθαριστές/στριες, με 4ωρη
απασχόληση ο/η καθένας/μια εξ
αυτών ,όπου θα
πραγματοποιηθούν συνολικά
χίλιες διακόσιες εξήντα (1.260)
πλήρεις ώρες εργασίας
(εργατοώρες).

και
β. έγγραφο του συμμετέχοντος στο οποίο να αναφέρονται από τα οριζόμενα στο άρθρο
68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα
ακόλουθα:
α) Αναλυτική μηνιαία κοστολόγηση που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο
βάσει του ζητούμενου προγράμματος.
β) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά ανά μήνα.
γ) Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των
αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους, του κόστους έκδοσης
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται πλήρως.

Επισημαινεται ότι η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη συνολική
προσφερόμενη τιμή, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη συλλογική σύμβαση
εργασίας.

Σημείωση: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Κ.Ε.Α.Τ. και του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ που θα
προκύψει από τη διαδικασία αξιολόγησης κ.λπ. θα προβλέπεται ότι ο δεύτερος θα
τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου.
Επίσης στη σύμβαση θα προβλέπεται ότι αυτή θα μπορεί:
- να διακοπεί μονομερώς κατά τη διάρκεια ισχύος της από το Κ.Ε.Α.Τ. ή να
αναπροσαρμοστεί με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση
στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για
όμοια υπηρεσία.
- να διακοπεί μονομερώς κατά τη διάρκεια ισχύος της από το Κ.Ε.Α.Τ. εάν αυτό
προσλάβει ικανό αριθμό καθαριστών-στριών που θα καλύπτουν εφεξής το σύνολο του
έργου. Εάν το Κ.Ε.Α.Τ. προσλάβει μικρότερο αριθμό καθαριστών-στριών ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
θα υποχρεούται να καλύψει εφεξής το εναπομείναν έργο.
να παραταθεί μέχρι και 14-08-2020 με τους ίδιους όρους που περιλαμβάνονται
και οι οικονομικοί.
Τέλος στη σύμβαση αυτή θα προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της ισχύος της να
μπορεί να αυξηθούν οι ώρες συνολικής απασχόλησης

των καθαριστών-στριών σε

καθημερινή βάση πέραν των είκοσι (20) ωρών ημερησίως, εφόσον προκύψουν αυξημένες
ανάγκες του Κ.Ε.Α.Τ., οπότε το επιπλέον αντάλλαγμα του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ θα προκύπτει βάσει
της ανά εργατοώρας αμοιβής του που έδωσε δια της προσφοράς του.

Σημείωση:

Εντός ευλόγου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ θα

πρέπει να καταθέσει στο Κ.Ε.Α.Τ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτής, για ποσό
που θα αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού ποσού χρέωσης του Κ.Ε.Α.Τ. σε ευρώ, για τις

1.260 εργατοώρες χωρίς Φ.Π.Α. ,που θα αναφέρεται στην προσφορά του
Η αποσφράγιση-αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στο
διαγωνισμό θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Κ.Ε.Α.Τ. που θα συγκροτηθεί

ειδικά για το σκοπό αυτό και θα συνεδριάσει στις 09/03/2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:00 π.μ., στο Λογιστήριο του νέου κτιρίου του Κ.Ε.Α.Τ.που βρίσκεται επί
της

λεωφόρου

Ελ. Βενιζέλου

(πρώην Θησέως)

210 και Σπάρτης στην

Καλλιθέα

Αττικής. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια και οι δικαιούμενοι που θα

παρευρίσκονται στη διαδικασία θα λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων και θα
μπορούν να πληροφορούνται το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, άμεσα. Η ίδια
επιτροπή θα προβεί και στον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών
κατακύρωσης του μειοδότη που θα κληθεί να καταθέσει στη συνέχεια. Το Δ.Σ.
του Κ.Ε.Α.Τ. είναι αρμόδιο για την κατακύρωση του αποτελέσματος της
διαδικασίας, θα ακολουθήσει η κοινοποίησή του

στους συμμετέχοντες και

κατόπιν η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον μειοδότη.
Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ Λ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ

