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Σελίδα 1 από 13 

ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΘΝΟΤ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

 

 

Ικάρων 1 (ΤΘ 14) – Φοίνικασ 

55102  ΚΑΛΑΜΑΙΑ 

Ε-mail: kdeod@cieel.gr      Ημερομθνία: 06.02.2012 

URL:http://www.cieel.gr     Αρ. Ρρωτ.: 16025 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 1/2012 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ» 

για το ζτοσ 2012 με δικαίωμα παράταςησ για ζνα (1) ζτοσ  

 

Ταξινόμθςθ κατά CPV: 90910000-9 

 

ΧΡΟΝΟ – ΣΟΠΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Θμερομηνία Θμζρα Ώρα Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Δικαίου 

Ικάρων 1 – Φοίνικασ 

55102  ΚΑΛΑΜΑΙΑ 

21/02/2012 ΤΙΤΗ 10:30 

 

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ):  

Ζξι χιλιάδεσ ευρώ (6.000,00€) 

*+ 7.200,00€ ςε περίπτωςθ άςκθςθσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ+ 

 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ανάρτθςθσ προκιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα 

(http://www.cieel.gr) και τον πίνακα ανακοινϊςεων του ΚΔΕΟΔ  

 

06/02/2012 
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ΠΡΟΚΛΘΘ 

Το  Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου ζχοντασ υπόψθ: 

1. τισ διατάξεισ του Ν.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Ρερί ιδρφςεωσ Κζντρου Διεκνοφσ και 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου», όπωσ τροποποιικθκαν, αντικαταςτάκθκαν και 

ιςχφουν 

2. τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Οργανωτικισ Διαρκρϊςεωσ του Κζντρου Διεκνοφσ και 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου που εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 142/27.05.2008 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρϊκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

4835/2009 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν (ΦΕΚ Β 195) 

3. τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ανάκεςθσ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν του Κζντρου 

Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου που εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 

142/27.05.2008 απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρϊκθκε με 

τθν υπ’ αρικμ. 4834/2009 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν (ΦΕΚ 

Β 195), 

4. τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ Α 115) «Νζο Αςφαλιςτικό 

Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ», 

5. τθν με αρικμό 164/04.01.2012 απόφαςθ του ΔΣ του Κζντρου Διεκνοφσ και 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ υπό 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

ΚΑΛΕΙ 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που παρζχουν υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

να υποβάλλουν ςφραγιςμζνεσ δεςμευτικζσ προςφορζσ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 

τίτλο «Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ» των  εγκαταςτάςεων του ΚΔΕΟΔ για το ζτοσ 

2012. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο – Προχπολογιςμόσ – Σεχνικζσ προδιαγραφζσ 

1. Η κακαριότθτα αφορά το ςφνολο των εγκαταςτάςεων του ΚΔΕΟΔ (εφεξισ, «θ 

ανακζτουςα αρχι»), εμβαδοφ 2.000τμ περίπου, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι 

ακόλουκοι χϊροι : γραφεία, αναγνωςτιριο, βιβλιοκικθ, κουηίνεσ, κοινόχρθςτοι χϊροι 

και διάδρομοι, τουαλζτεσ, αμφικζατρο, κουηίνεσ, βοθκθτικοί χϊροι, αποκικεσ και ο 

πλακοςτρωμζνοσ περιβάλλων χϊροσ που κα υποδείξει θ ανακζτουςα αρχι. 

2. Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται για το ζτοσ 2012 ςε ζξι χιλιάδεσ ευρϊ 

(6.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ. 
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3. Υφίςταται δικαίωμα προαίρεςθσ, δθλαδι ποςοτικισ αφξθςθσ του φυςικοφ 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτο τρζχον ζτοσ ι χρονικισ παράταςθσ για ακόμθ ζνα ζτοσ 

(2013), ζναντι πρόςκετου ποςοφ μζχρι επτά χιλιάδεσ διακόςια ευρϊ (7.200,00€).  

4. Η παροχι των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ πραγματοποιείται ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα κακαριςμοφ που περιγράφεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ 1 τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. Ο κακαριςμόσ των 

εγκαταςτάςεων κα λαμβάνει χϊρα δφο (2) φορζσ τθν εβδομάδα, θμζρεσ Τετάρτθ και 

Ραραςκευι (ϊρεσ από 09:00 ζωσ 15:00) και μόνο τισ εργάςιμεσ θμζρεσ. Η εκτζλεςθ 

των ωσ άνω εργαςιϊν πρζπει να γίνεται ςε χρόνο και με τρόπο που να μθν 

παρακωλφει τθν ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των υπθρεςιϊν τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. Ο ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί τθν κακαριότθτα με δικό του προςωπικό, δικά 

του μθχανιματα, μζςα και αναλϊςιμα. 

Άρθρο 2 

Διάρκεια τησ ςφμβαςησ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012. 

Η ανακζτουςα αρχι δικαιοφται, με μονομερι τθσ διλωςθ, θ οποία κοινοποιείται ςτον 

ανάδοχο πριν τθ λιξθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, να παρατείνει τθ διάρκεια αυτισ για τθν 

περίοδο από τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, υπό τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ. 

Άρθρο 3 

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ – Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν οικονομικοί φορείσ, φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά. Ο προςφζρων πρζπει να: 

1. δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

2. μθν τελεί υπό πτϊχευςθ ι άλλθ ανάλογθ διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ 

και κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

3. μθν τελεί υπό εκκακάριςθ (μόνο τα νομικά πρόςωπα) ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ που 

προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία που προβλζπεται από νομοκετικζσ και 

κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

4. μθν βρίςκεται ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ ι εκκακάριςθσ ι άλλθ παρόμοια 

διαδικαςία που προβλζπεται από τισ νομοκετικζσ ι κανονιςτικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςισ του 

5. μθν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για αδίκθμα ςχετικά με τθν 

επαγγελματικι του διαγωγι 
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6. μθν ζχει αποκλειςκεί από διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου για αδίκθμα ςχετικά με τθν 

επαγγελματικι του διαγωγι 

7. ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

8. ζχει εκπλθρϊςει τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του όπωσ προβλζπεται από τουσ νόμουσ 

τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 

Άρθρο 4 

Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Ο διαγωνιηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του 

τα ακόλουκα ζγγραφα και δικαιολογθτικά: 

1. Αντίγραφο τθσ νόμιμθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του ι –ςτθν περίπτωςθ 

που δεν εκδίδεται ςχετικι άδεια- βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό / 

εμπορικό επιμελθτιριο 

2. Βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αρμόδια δθμόςια οικονομικι αρχι 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του (ςε 

περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου του νομίμου εκπροςϊπου), ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι 

i. ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και του παραρτιματοσ Ι 

και τουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα 

ii. θ άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ του είναι ςε ιςχφ και δεν ζχει ανακλθκεί ι –

ςε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται ςχετικι άδεια- ότι δεν ζχει παφςει τθν 

επιχειρθματικι του δραςτθριότθτα 

iii. δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αποκλειςμοφ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ 

iv. με τθν ανακιρυξι του ωσ προςωρινοφ αναδόχου και προ τθσ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ κα προςκομίςει, εντόσ ρθτισ προκεςμίασ που κα τάξει με πρόςκλθςι 

τθσ θ ανακζτουςα αρχι, τα δικαιολογθτικά του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά τεχνικήσ / επαγγελματικήσ ικανότητασ 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν.3863/2010, θ προςφορά κάκε 

διαγωνιηόμενου πρζπει να περιλαμβάνει αφενόσ τεχνικά ςτοιχεία για τθ δυνατότθτα 

ανάλθψθσ του ζργου, αφετζρου δε ςτοιχεία ςχετικά με τθν τιρθςθ τθσ εργατικισ και 

αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Ειδικότερα, ςτον υποφάκελο «Αποδεικτικά 

επαγγελματικισ/τεχνικισ ικανότθτασ» του άρκρου 9 εςωκλείονται τα κάτωκι ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά: 
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i. Ρίνακασ με α) τον αρικμό των εργαηομζνων και β) τα τετραγωνικά μζτρα 

κακαριςμοφ / άτομο 

ii. Ρρόγραμμα με τισ προβλεπόμενεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ 

iii. Αντίγραφο τθσ ιςχφουςασ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ ι των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων 

εργαςίασ των εργαηομζνων που κα χρθςιμοποιιςει ο εργολάβοσ για τθν εκτζλεςθ 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

iv. Ρίνακα με τον βαςικό υλικοτεχνικό εξοπλιςμό που κα διακζςει ο εργολάβοσ για 

τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

v. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του 

(ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου του νομίμου εκπροςϊπου), ςτθν οποία κα 

δθλϊνει ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα τθριςει τθν εργατικι και 

αςφαλιςτικι νομοκεςία, κακϊσ και τθ νομοκεςία περί υγείασ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου και κάκε άλλο ζγγραφο 

ι ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθ διλωςθ αυτι. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά κατακφρωςησ 

Ο διαγωνιηόμενοσ, ςτον οποίο κα ανατεκεί θ ςφμβαςθ, είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίςει προ τθσ υπογραφισ τθσ τα κάτωκι δικαιολογθτικά, ζκδοςθσ του τελευταίου 

τριμινου πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ: 

1. Ριςτοποιθτικό περί μθ πτϊχευςθσ, μθ κιρυξθσ ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι άλλθ 

ανάλογθ κατάςταςθ για τουσ αλλοδαποφσ 

2. Ριςτοποιθτικό μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ (μόνο τα νομικά πρόςωπα) ι εκκίνθςθσ 

διαδικαςίασ κζςθσ ςε εκκακάριςθ ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ για τουσ αλλοδαποφσ 

3. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του ανάδοχου ι του νομίμου εκπροςϊπου για τα 

νομικά πρόςωπα 

4. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα 

5. Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του κράτουσ 

εγκατάςταςισ του 

6. Αποδεικτικό νομιμοποίθςθσ του υποβάλλοντοσ τθν προςφορά (για τα νομικά πρόςωπα) 

(πχ τελευταίο καταςτατικό, εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ κλπ). 

Τα παραπάνω δικαιολογθτικά μποροφν να αντικακίςτανται ι να ςυμπλθρϊνονται από 

ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηομζνου ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ 

ςυμβολαιογράφου ι οιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ αρχισ, όταν αυτόσ προζρχεται από 

κράτοσ που δεν εκδίδει ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι αν το εκδιδόμενο δεν καλφπτει όλεσ τισ 
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περιπτϊςεισ που αναφζρονται. Στθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ςφνταξθ ζνορκθσ 

βεβαίωςθσ ςτο κράτοσ προζλευςθσ, τα δικαιολογθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από 

υπεφκυνθ διλωςθ, τθσ οποίασ τθ γνθςιότθτα βεβαιϊνει θ αρμόδια αρχι ι 

ςυμβολαιογράφοσ. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν 

ι εντοπιςμοφ πλθμμζλειασ ςε αυτά, θ ανακζτουςα αρχι κα καλεί τον επόμενο ςε ςειρά 

κατάταξθσ μειοδότθ προσ προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Άρθρο 7 

Κριτήριο ανάθεςησ – φνταξη οικονομικήσ προςφοράσ 

1. Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι, ιτοι ςτον διαγωνιηόμενο 

που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ μθναία αμοιβι για τθν παροχι των υπθρεςιϊν που 

περιγράφονται ςτο άρκρο 2 και ςτο Ραράρτθμα 1 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ που 

υποβλθκοφν περιςςότερεσ ιςότιμεσ προςφορζσ, κα ηθτείται από τουσ προςφζροντεσ θ 

υποβολι βελτιωμζνθσ οικονομικισ προςφοράσ. Εφόςον και μετά τθν υποβολι των 

βελτιωμζνων προςφορϊν αυτζσ παραμζνουν ιςότιμεσ, ο ανάδοχοσ κα επιλζγεται με 

κλιρωςθ. 

2. Η οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται υποχρεωτικά ςφμφωνα με το υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ 2 τθσ παροφςασ και περιλαμβάνει υποχρεωτικά ςτοιχεία αιτιολόγθςθσ 

του φψουσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 68 παράγραφοσ 1 του 

Ν.3863/2010, ιτοι ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν: α) το φψοσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ 

που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ των εργαηομζνων, β) το φψοσ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τθν προςφερόμενθσ τιμι, γ) το εκτιμϊμενο 

διοικθτικό κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν και δ) το προχπολογιηόμενο κόςτοσ 

αναλωςίμων. 

3. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10 παράγραφοσ 4 τθσ παροφςασ, αναπροςαρμογι τθσ 

τιμισ δεν επιτρζπεται κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Ρροςφορζσ που 

κζτουν άλλουσ, πρόςκετουσ όρουσ αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτονται. 

4. Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ, 

εκπεφραςμζνθ ςε ευρϊ (€) και περιλαμβάνει όλεσ οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ, 

κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ, πλθν ΦΡΑ. Ρροςφορζσ, ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με 

ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ ι θ ςυνολικι τιμι, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Άρθρο 8 

Περιεχόμενο – Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών 

1. Η προςφορά υποβάλλεται εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου που φζρει τισ ακόλουκεσ 

ενδείξεισ: α) τθ λζξθ «Ρροςφορά», β) τον πλιρθ τίτλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, γ) τον 

αρικμό τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, δ) τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
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και ε) τα ςτοιχεία του αποςτολζα. 

2. Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ περιζχει τουσ ακόλουκουσ τρείσ (3) υποφακζλουσ: α) 

Υποφάκελοσ Αϋ: «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ», ςφμφωνα με το άρκρο 4, β) 

Υποφάκελοσ Βϋ: «Αποδεικτικά επαγγελματικισ/τεχνικισ ικανότθτασ», ςφμφωνα με το 

άρκρο 5 και γ) Υποφάκελοσ Γϋ: «Οικονομικι προςφορά», ςφμφωνα με το άρκρο 7. 

Τόςο ο κφριοσ, όςο και οι τρεισ υποφάκελοι τθσ προςφοράσ πρζπει να είναι 

ςφραγιςμζνοι και να φζρουν όλεσ τισ ενδείξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και 

επιπλζον τον τίτλο του αντίςτοιχου υποφακζλου. 

3. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό για εξιντα 

είκοςι (60) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

προςφορϊν. Ρροςφορζσ που ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των εξιντα (60) θμερϊν 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Άρθρο 9 

Τποβολή προςφορών 

1. Οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι με το 

νόμιμο εκπρόςωπο τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι με ςυςτθμζνθ 

ταχυδρομικι επιςτολι / υπθρεςία ταχυμεταφορϊν. 

2. Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν μζχρι τθν 21/02/2012, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 

10:30 ςτο Ρρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Κζντρο Διεκνοφσ και Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Δικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 Καλαμαριά – αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ 

κα Κατερίνα Σγουρίδου, τθλ: 2310 486936). Πςεσ προςφορζσ δεν περιζλκουν ςτο 

πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα δεν 

λαμβάνονται υπόψθ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι διαγωνιηόμενοι παραλαμβάνουν τισ 

προςφορζσ τουσ με δικι τουσ φροντίδα, εντόσ μθνόσ από τθν κατάκεςι τουσ, άλλωσ 

αυτζσ καταςτρζφονται. 

Άρθρο 10 

Διαδικαςία αποςφράγιςησ προςφορών - κατακφρωςη 

1. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται δθμόςια αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ 

θμζρασ και ϊρασ κατάκεςθσ, ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ (ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1, 

ΤΘ 14 55102 Καλαμαριά). Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να 

παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά αυτοπροςϊπωσ ι με το νόμιμο 

εκπρόςωπο τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

2. Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται από το αρμόδιο όργανο τθσ διοίκθςθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ και ανακοινϊνεται εγγράφωσ ςτουσ διαγωνιηόμενουσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 30 του Κανονιςμοφ Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν του ΚΔΕΟΔ. 
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Άρθρο 11 

Πληρωμζσ 

1. Η αμοιβι του αναδόχου κα καταβάλλεται ςτο τζλοσ εκάςτου δεδουλευμζνου μθνόσ, 

αφοφ ελεγχκεί και διαπιςτωκεί θ ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ από το αρμόδιο όργανο 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

2. Η αποπλθρωμι εκάςτθσ δόςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου κα γίνεται εντόσ δζκα πζντε 

(15) θμερϊν από τθν παραλαβι του προβλεπόμενου από τισ οικείεσ φορολογικζσ 

διατάξεισ παραςτατικοφ από το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

3. Η αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κρατιςεων υπζρ τρίτων. Ο ΦΡΑ βαρφνει τθν ανακζτουςα 

αρχι.  

4. Η προςφερόμενθ αμοιβι παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ ςε όλθ τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και τθσ ενδεχόμενθσ παράταςισ τθσ. Η αμοιβι του αναδόχου δεν υπόκειται ςε 

ανακεϊρθςθ ι αναπροςαρμογι, παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ αφξθςθσ των κατϊτερων 

θμερομιςκίων που ανακοινϊνεται από τθ Γ.Σ.Ε.Ε. Στθν περίπτωςθ αυτι θ αμοιβι του 

αναδόχου αναπροςαρμόηεται αντίςτοιχα με τθν αφξθςθ.  

Άρθρο 12 

Τποχρεώςεισ αναδόχου 

1. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει να παράςχει τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί μεταξφ αυτοφ και 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

2. Ο ανάδοχοσ, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και τθν εν ςυνεχεία υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ τεκμαίρεται ότι ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ του ςυνόλου των ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και των αντίςτοιχων κινδφνων και ότι κεωρεί 

το ςυμβατικό αντάλλαγμα που κα κακοριςτεί βάςει τθσ οικονομικισ προςφοράσ του, 

ωσ απολφτωσ εφλογο και επαρκζσ για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

μετά από τθν ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν από τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ του. Τυχόν παράλειψθ ι πλθμμζλεια ςτθν ενθμζρωςθ του δεν τον 

απαλλάςςει από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ. 

3. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να ανταποκρίνεται άμεςα ςτισ ανάγκεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τθσ 

ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί. Άρνθςθ του αναδόχου να παράςχει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι τισ ςυμφωνθκείςεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, επιτρζπει 

ςτθν ανακζτουςα αρχι να προβεί ςτθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν ςε άλλο πάροχο 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ. Τυχόν διαφορά τιμισ προσ τα πάνω βαρφνει τον ανάδοχο  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 

(Ανήκει ςτην 1/2012 Πρόςκληςη Τποβολήσ Προςφορών του ΚΔΕΟΔ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Ι. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ  

A. ΓΡΑΦΕΙΑ – ΑΙΘΟΤΕ ΤΝΑΝΣΘΕΩΝ - BIΒΛΙΟΘΘΚΘ 

 Άδειαςμα και πλφςιμο των ςταχτοδοχείων. 

 Άδειαςμα των καλακιϊν αχριςτων και τοποκζτθςθ πλαςτικισ ςακοφλασ. 

 Κακαριςμόσ των οριηοντίων επιφανειϊν των γραφείων με απορροφθτικό φφαςμα 

εμποτιςμζνο ςε διάλυμα ουδζτερου κακαριςτικοφ υγροφ. 

 Κακαριςμόσ τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν  και θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν-μθχανϊν 

γραφείου (πλαςτικά μζρθ). 

 Κακαριςμόσ ςτισ ελεφκερεσ επιφάνειεσ των ραφιϊν, βιβλιοκθκϊν και  ντουλαπιϊν. 

 Τοπικι αφαίρεςθ αποτυπωμάτων και λεκζδων από τισ κάκετεσ επιφάνειεσ (πόρτεσ, 

τηάμια, ζπιπλα, τοίχουσ κ.λπ.). 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων ςτα ςθμεία μεγάλθσ κυκλοφορία, κακϊσ και 

όπου υπάρχει ανάγκθ. 

 Τοπικό ςκοφπιςμα τθσ μοκζτασ με απορροφθτικι θλεκτρικι μθχανι ςτα ςθμεία 

μεγάλθσ κυκλοφορίασ, κακϊσ και όπου υπάρχει ανάγκθ. 

B. ΣΟΤΑΛΕΣΕ  

 Ρλφςιμο ειδϊν υγιεινισ. 

 Ρλφςιμο πλακιδίων, γφρω από τα είδθ υγιεινισ, και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτθτο. 

 Κακαριςμόσ κακρεπτϊν και αφαίρεςθ των αλάτων νεροφ από τισ ςωλθνϊςεισ χρωμίου. 

 Αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια των αχριςτων. 

 Τοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, χειροπετςετϊν και ςαπουνιοφ (τα οποία μασ προμθκεφετε 

εςείσ). 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

Γ. ΚΟΤΗΙΝΑ  

 Ρλφςιμο ςκευϊν. 

 Κακαριςμόσ του πάγκου πλφςεωσ και αφαίρεςθ των αλάτων νεροφ από τισ ςωλθνϊςεισ 

χρωμίου. 

 Κακαριςμόσ ελεφκερων επιφανειϊν, ραφιϊν και ντουλαπιϊν. 
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 Τοπικι αφαίρεςθ αποτυπωμάτων και λεκζδων από τισ κάκετεσ επιφάνειεσ (πόρτεσ, 

τηάμια, ζπιπλα, τοίχουσ κ.λπ.). 

 Αλλαγι πλαςτικισ ςακοφλασ ςτα καλάκια αχριςτων. 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδου. 

Δ. ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΟ  

 Κακαριςμόσ κιγκλιδωμάτων. 

 Κακαριςμόσ πρεβαηιϊν των παρακφρων.  

 Τοπικι αφαίρεςθ των αποτυπωμάτων και των λεκζδων από τισ πόρτεσ, τα τηάμια και 

τουσ τοίχουσ. 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα των πλατφςκαλων και των βακμίδων. 

Ε. ΕΙΟΔΟ  

 Άδειαςμα και πλφςιμο ςταχτοδοχείων. 

 Άδειαςμα των καλακιϊν αχριςτων και τοποκζτθςθ πλαςτικισ ςακοφλασ. 

 Κακαριςμόσ επίπλων ςτον χϊρο αναμονισ. 

 Τοπικι αφαίρεςθ αποτυπωμάτων και λεκζδων από τισ κάκετεσ επιιφάνειεσ (πόρτεσ, 

τηάμια, ζπιπλα, τοίχουσ κ.λπ.). 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα δαπζδων. 

 Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα εξωτερικοφ κλιμακοςταςίου και ράμπασ ειςόδου. 

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 

Α. ΜΘΝΙΑΙΑ 

 Κακαριςμόσ των εξωτερικϊν υαλοπινάκων, εςωτερικά και εξωτερικά, και των 

εςωτερικϊν διαχωριςτικϊν (θ εν λόγω εργαςία εκτελείται από ειδικι ομάδα 

εξειδικευμζνθ ςτον κακαριςμό υαλοπινάκων) 

 Κακαριςμόσ περιμετρικοφ χϊρου κτιρίου, ειςόδου και πίςω αυλισ 

 Ξεςκόνιςμα βιβλιοςταςίου 

 Ξαράχνιαςμα χϊρων 

Β. ΑΝΑ ΕΣΟ 

 Ρλφςιμο μοκετϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μοκζτασ του αμφικεάτρου 

 Μθχανικόσ κακαριςμόσ των μαρμάρινων δαπζδων 

Κακαριςμόσ υπογείων χϊρων και αποκθκευτικϊν χϊρων



ΚΔΕΟΔ: Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

 (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1) 

 

Σελίδα 12 από 13 

 



ΚΔΕΟΔ: Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

  

Σελίδα 13 από 13 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2 

(Ανήκει ςτην 1/2012 Πρόςκληςη Τποβολήσ Προςφορών του ΚΔΕΟΔ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρροσ:  

ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 

Ικάρων 1, 55102  ΚΑΛΑΜΑΙΑ 

 

1. Σφμφωνα με τθν ./…/2012 πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ «Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ» των εγκαταςτάςεων του Κζντρου Διεκνοφσ 

και Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Δικαίου, προςφζρω τθν παρακάτω μηναία αμοιβή1: 

________________________________________________ ____ (_______,___ €) 

*ολογράφωσ+     *αρικμθτικϊσ+ 

2. Στοιχεία αιτιολόγθςθσ του φψουσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το άρκρο 68 

παρ. 1 του Ν. 3863/2010: 

α 
Φψοσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ 

νόμιμεσ αποδοχζσ των εργαηομζνων 
…………………… € 

β 
Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τθν προςφερόμενθ 

τιμι 
…………………… € 

γ Εκτιμϊμενο διοικθτικό κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν …………………… € 

δ Ρροχπολογιηόμενο κόςτοσ αναλωςίμων …………………… € 

Δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ και 

του παραρτιματοσ 1 αυτισ.  

……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ 

*Τόποσ+             *Ημερομθνία+ 

Ο Ρροςφζρων 

 

*υπογραφι-  ςφραγίδα+ 

                                                 

1
 Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ, εκφράηεται ςε ευρϊ και 

περιλαμβάνει όλεσ οι προβλεπόμενεσ κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που βαρφνει τον 
προςφζροντα, πλθν του ΦΡΑ που βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 




