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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Η Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του ¨Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου¨
(Ψ.Ν.Θ.) προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων και κοινόχρηστων
χώρων των διαμερισμάτων που διαμένουν ένοικοι των εξωτερικών δομών του, για χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της Πρόσκλησης
Ενδιαφέροντος, με παραχώρηση κατ΄ αποκλειστικότητα του δικαιώματος συμμετοχής σε
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του Ν. 2716/1999, για την
κάλυψη αναγκών των εξωτερικών Δομών της Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού δαπάνης
18.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α, 24%, και θα βαρύνει τον οικείο Κωδικό προϋπολογισμού του
Νοσοκομείου για το οικονομικό έτος 2019.
Οι γενικοί όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπό ανάθεσης σύμβασης αναφέρονται στα
Παραρτήματα Ι και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να
καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (γραφείο 6,
κτίριο Διοίκησης) έως και την 19 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20
(συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα –άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)του Ν.
4412/2016 και σε εκτέλεση της με αριθμ. 15η /01-08-2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
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κατ’ αποκλειστικότητα οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του
άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96).
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει τα εξής:
Προς:
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.
(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Γραφείο Προμηθειών
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη
Για την «Ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών χώρων και κοινόχρηστων χώρων των
διαμερισμάτων που διαμένουν ένοικοι των εξωτερικών δομών της Οργανικής Μονάδας
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Θ.,
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00΄ π.μ. έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324377 (αρμόδιος
υπάλληλος: Κωνσταντινίδης Βασίλειος).
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος ΙΙ
και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την επομένη της
αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax) για τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέτουν με την προσφορά τους:
Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνουν τα εξής:
Α. Αποδέχομαι πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην
παρούσα πρόσκληση.
Β. Αποδέχομαι να συμπληρώσω το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ
Γ. Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς
απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δέκα (10)
ημερών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον
πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα
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τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τον
Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους ,άλλως ,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος ,να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους
3. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.» .
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την
έκδοση του πιστοποιητικού
4. Εφόσον πρόκειται για Συνεταιρισμό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης
του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)», υποβάλλεται
 Καταστατικό του Κοι.Σ.Π.Ε. σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το τηρούμενο καταστατικό στο
αρμόδιο Ειρηνοδικείο.
 Έγκριση σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε. από Δημόσια Αρχή.
 Βεβαίωση από Δημόσια Αρχή ότι περισσότεροι από το 30% των ενδιαφερόμενων
εργαζομένων του Κοι.Σ.Π.Ε. είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.
 Βεβαίωση από αρμόδια ΔΟΥ για έναρξη επιτηδεύματος ή τροποποίησή της, η οποία να
σχετίζεται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας
προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως
επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία
επικοινωνίας να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης των
υπηρεσιών. Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια
να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων
προσώπων. Επίσης δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της Ανάθεσης.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία).
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Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των δικαιολογητικών.
Οι προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι τα προβλεπόμενα, θα
αποκλείονται από την διαδικασία.
Ο μειοδότης, ανακηρύσσεται σύμφωνα με την τελική πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης,
εφόσον πληροί τα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
Μετά την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου, το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, θα συντάξει Σύμβαση, η οποία θα
υπογραφεί από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου, εντός
προθεσμίας 5 (πέντε) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση.
H παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται αστικά και ποινικά για όλο το προσωπικό που χρησιμοποιεί.
Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, αφού η Ανάθεση των ανωτέρω
υπηρεσιών παραληφθεί από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Παραλαβής) που θα ορίσει το
Νοσοκομείο.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή
χρηματοδότησης.
Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΓΙΟΓΚΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στους εσωτερικούς χώρους και
κοινόχρηστους χώρους των διαμερισμάτων που διαμένουν ένοικοι των εξωτερικών δομών της
Οργανικής Μονάδας Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», και
συγκεκριμένα:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ, ΟΡΟΦΟΣ

Τ.Μ.

ΔΟΜΗ

1 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2ος
ΟΡΟΦΟΣ
2 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2ος
ΟΡΟΦΟΣ
3 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2ος
ΟΡΟΦΟΣ
4 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 1ος Δ2

47,30 Α΄ ΜΟΨΣΑΤ

5 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 2ος Δ3

49 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

6 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 2ος Δ4

23 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

7 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 3ος Δ8

80,70 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

8 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 13 4ος

95 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

9 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 3ος
ΝΕΑΠΟΛΗ

70 Α΄ΜΟΨΣΑΤ
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ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7 4ος
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

33,30 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

39,50 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

77,10 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

62 Α΄ΜΟΨΣΑΤ
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11 ΠΡΟΞ. ΚΟΡΟΜΗΛΣ31
6ος

112 Α΄ΜΟΨΣΑΤ

12 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 2ος

27,50 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

13 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 3ος

47,40 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

14 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 4ος

62,40 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

15 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 4ος

32,40 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

16 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 5ος

43,30 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

17 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 5ος

22,30 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

18 ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 82 Γ 6ος

34,00 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

19 ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3 ΝΕΑΠΟΛΗ

80 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

20 ΣΜΥΡΝΗΣ 2 ΝΕΑΠΟΛΗ

75 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

21 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 17

39,50 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

22 ΑΙΣΩΠΟΥ 10

80 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

23 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 1ος
Δ1

70 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

24 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 21 1ος
Δ3

50 Β΄ΜΟΨΣΑΤ

Συνολικό εμβαδόν 1.352,70 τ.μ.
2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:
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Ο Χρόνος υλοποίησης του έργου αρχίζει από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και διαρκεί
δώδεκα (12) μήνες. Το αντικείμενο του έργου παρακολουθείται χρονικά σε μηνιαία βάση, από
αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας με έκδοση Βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
Αναλυτικά ο χρονικός προγραμματισμός του έργου έχει ως εξής:
Τρεις (3) φορές το μήνα εργασίες καθαρισμού όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3 & 4
της παρούσας, σε κάθε διαμέρισμα του ανωτέρου Πίνακα.
Ο ημερήσιος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών καθαρισμού και τα άτομα που θα απασχοληθούν
για την εκτέλεση του έργου από πλευράς του αναδόχου, τελούν υπό την κρίση του τελευταίου,
δεδομένου όμως, ότι στους χώρους πρέπει να εκτελούνται τα κατωτέρω αναγραφόμενα, τα οποία
κατά την κρίση των υπευθύνων δεν μπορούν να εκτελεστούν σε λιγότερο από (8) οκτώ
ανθρωποώρες ημερησίως.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθημερινός Καθαρισμός
Υγρό και στεγνό ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα των χώρων (καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπες,
καλοριφέρ, περβάζια παραθύρων κλπ.
Καθαρισμός, σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων όλων των εσωτερικών χώρων, με
κατάλληλα απορρυπαντικά.
Καθαρισμός με κατάλληλα απορρυπαντικά και απολύμανση με τα κατάλληλα απολυμαντικά των
τουαλετών καθώς και όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες, νιπτήρες, πόρτες, πλακάκια τοίχων
κλπ.
Καθαρισμός των χώρων κουζίνας.
Συλλογή και απομάκρυνση απορριμμάτων και αλλαγή σάκων στα καλάθια αχρήστων. Τα
σκουπίδια συγκεντρώνονται σε σακούλες οι οποίες μεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης
απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο, τοποθετούμενα στους αντίστοιχους κάδους.
Καθαρισμός πρεβαζιών παραθύρων εσωτερικά.
Καθαρισμός ανελκυστήρα και τοίχων κοινόχρηστων χώρων, σφουγγάρισμα κλιμακοστασίων.
Γενικές Απαιτήσεις :
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να διαθέτει τον κατάλληλο, άριστο, εξοπλισμό σε εργαλεία,
μηχανήματα, καθαριστικά διαλύματα, καθώς και λοιπά αναλώσιμα, κατάλληλο, έμπειρο,
υπεύθυνο προσωπικό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά του έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που εξαιτίας
του ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του κτιρίου,
αναλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση πάσα ευθύνη δυνάμενη να προκύψει εξαιτίας της
πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του προσωπικού του. Σε περίπτωση άρνησής του, θα
προσδιορίζεται το ισόποσο της ζημιάς και θα αφαιρείται από την αμοιβή του Αναδόχου ή όπως
προβλέπει η νομοθεσία στις περιπτώσεις αυτές.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν
και στο προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για την εργασία αυτή, γι’ αυτό πρέπει να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και είναι
αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί
σε όλους τους ανωτέρω. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του με δικές του
δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του
προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού
των Διαμερισμάτων.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού έμπειρο
και απόλυτα κατάλληλο γι’ αυτές τις εργασίες προσωπικό. Επίσης υποχρεούται να είναι
ασφαλισμένος σε Κρατικό Ασφαλιστικό Οργανισμό και να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα
απασχοληθεί στις παραπάνω εργασίες σε Κρατικούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ κ.λ.π.).
Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ,
των Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν τον
Ανάδοχο. Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από
τυχόν οφειλές του αναδόχου προς το προσωπικό του για οποιαδήποτε αιτία.
Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, την καταβολή των
νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, εξασφάλιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις (ρεπό) και να
καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες.
Ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού
του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιαδήποτε λόγο), μόλις
ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από το Νοσοκομείο.
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του
Νοσοκομείου που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο αποτελούμενο από αυτόν προσωπικό, ότι ουδεμία
εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο.
Γι’ αυτό το προσωπικό που απασχολεί ο εργολάβος για την εκτέλεση της εργολαβίας δεν έχει
δικαίωμα αποζημίωσης για κανένα λόγο ή αιτία, από το Νοσοκομείο, δεδομένου ότι ουδεμία
σχέση υφίσταται μεταξύ του Νοσοκομείο και του προσωπικού του αναδόχου.
Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει ώστε να αποφύγει περίπτωση
κενών στο προσωπικό του.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η σύμβαση
(με την ανάδοχο εταιρεία).
4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, βούρτσες,) καθώς και
άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων, θα τα διαθέτει η ανάδοχος
εταιρεία.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 863/
2010, (ΦΕΚ 115/Τεύχος Α’/ 15-7-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του Ν.4144/ 2013
(ΦΕΚ 88/ Τεύχος Α’ / 18-4-2013) επί ποινή απόρριψης, ήτοι:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.
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ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο.
Ανάλυση εξειδίκευσης της προσφοράς με βάση το Άρθρο 68 του N.3863 (ΦΕΚ 115Α΄)
Περιγραφή
1) Αριθμός των εργαζομένων :
2) Ημέρες και ώρες εργασίας (με ανάλυση) :
3) Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία
υπάγονται οι εργαζόμενοι (να επισυναφθεί
αντίγραφό της στο τέλος) :
4) Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζομένου
βάσει ισχύουσας νομοθεσίας – εργασιακού
καθεστώτος
5) Αριθμός τετραγωνικών μέτρων
καθαρισμού ανά άτομο

Πεδίο συμπλήρωσης

………………………… €/ώρα

Επιμερισμός της συνολικής ετήσιας δαπάνης (άνευ ΦΠΑ):
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που
αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων:
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδότη & εργαζομένων) με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά:
Κόστος Αναλωσίμων ή λοιπών δαπανών:
Εργολαβικό κέρδος:
Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών:
Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων
κρατήσεις:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Αριθμητικώς)

2

3
4
5
6

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

[Οποιαδήποτε επιπλέον διευκρινιστική ανάλυση του υπολογισμού του κόστους μπορεί να
επισυναφθεί στο τέλος της οικονομικής προσφοράς.]
Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 3 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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