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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην αντιρρυπαντική προστασία διαφόρων κοινόχρηστων χώρων εντός των διοικητικών
ορίων της Δ.Ε. Μαγούλας όπως δημοτικά κτίρια, σχολεία (ταράτσες, τοίχοι, αντλιοστάσια, προαύλιοι χώροι, κ.α.),
πολιτιστικά κέντρα και χώροι εκδηλώσεων, κλπ.
Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται
από την εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο ( Θα ακολουθεί και διαβιβαστικό ) όπου θα αναγράφονται
στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :
Προς Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα τον « Καθαρισμό διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών,
πεζοδρομίων, πινακίδων κλπ δημοσίων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας »
Λήξη προθεσμίας υποβολής Προσφοράς ορίζεται η 29 / 8 / 2018 σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική
περιγραφή που ακολουθεί .
ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
«Καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πινακίδων κλπ
δημοσίων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας »
ΚΑΕ : 20.6262.0090
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/ 2018
( Προϋπολογισμός: 19.999,97 (με ΦΠΑ 24%)

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αντιρρυπαντική προστασία διαφόρων κοινόχρηστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων
της Δ.Ε. Μαγούλας όπως δημοτικά κτίρια, σχολεία (ταράτσες, τοίχοι, αντλιοστάσια, προαύλιοι χώροι, κ.α.), πολιτιστικά
κέντρα και χώροι εκδηλώσεων, κλπ. Το είδος των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη αφορούν
εργασίες : A) Απομάκρυνσης, καθαρισμού και απολύμανσης περιττωμάτων από περιστέρια τα οποία προσαρμοσμένα
απόλυτα στο αστικό περιβάλλον αποτελούν παράγοντα όχλησης, διασποράς επικίνδυνων μικροβίων και εντόμων που
προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο. Επιπλέον τα περιττώματά τους προκαλούν ατυχήματα λόγω της ολισθηρής
επιφάνειας που δημιουργούν αλλά και αισθητική υποβάθμιση των χώρων και των κτιρίων λόγω επιβλαβών οξέων που
περιέχουν Β) Καθαρισμό ταρατσών και υδρορροών από φυτική βιομάζα (φύλλα, κλαδίσκοι, πευκοβελόνες κ.α.) και φερτές
ύλες και Γ) Καθαρισμό επιφανειών από graffiti με χρήση ειδικών υλικών , τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
φιλικά προς το περιβάλλον και θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα, επιπλέον μετά την εφαρμογή των υλικών καθαρισμού
θα πρέπει να γίνει προσεκτικό πλύσιμο της περιοχής επέμβασης προκειμένου να προστατευτεί η επιφάνεια από διαβρώσεις
.
Τα κτίρια και οι χώροι στους οποίους θα λάβουν χώρα οι παραπάνω εργασίες, είναι όσα στεγάζουν και φιλοξενούν
δημοτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά,
γυμνάσια, λύκεια) των Δ.Ε. Μαγούλας .
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
Α/Α
1
2
3

Περιγραφή εργασίας
Απομάκρυνση, καθαρισμός και απολύμανση
περιττωμάτων από περιστέρια.
Απομάκρυνση φύλλων και φερτών υλών από
ταράτσες και υδρορροές.
Καθαρισμός επιφάνειας από graffiti με χρήση
κατάλληλων υλικών.

CPVS

Μονάδα
μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος
(€)

Σύνολο (€)

90000000-7

τ.μ.

9.800

0,60 €

5.880,00 €

90000000-7

τ.μ.

3.017

0,41 €

1.236,97 €

90000000-7

τ.μ.

991

13,00 €

12.883,00 €

Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό σύνολο

19.999,97 €
4.799,99 €
24.799,96 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο. Αντικείμενο.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η Εργασίες καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων,
πλατειών, πεζοδρομίων, πινακίδων κλπ δημοσίων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας. Ως κριτήριο ανάθεσης προτείνεται η πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή, παρ. 2, άρθρο 86, Ν. 4412/2016).
Άρθρο 2ο. Ισχύουσες Διατάξεις.
Η διενέργεια των υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016, «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»), του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114Α/8-6-2006) και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης») , άρθρο 68 του ν.3863/2010
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν.4144/18-4-2013 και στην συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ’
της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ( Α’ 115 ) με την παράγραφο Β του άρθρου 39 του νόμου 4488/13-9-2017 (
ΦΕΚ Α’ 137 ).
Άρθρο 3. Χρονική διάρκεια σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31-12-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως
του συμβατικού ποσού.
Η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί και νωρίτερα εφ' όσον εξαντληθεί το φυσικό ή/και το οικονομικό αντικείμενο, ή εφόσον
το αντικείμενο που παραδόθηκε (σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας), υπολείπεται του συμβατικού κατά μέρος που
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της
σύμβασης. Επίσης μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε η σύμβαση εάν το φυσικό αντικείμενο υπολείπεται του
συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία
που ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Τμηματικές προθεσμίες δεν υπάρχουν.
Παράταση, έως το 50% της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 217 τουΝ.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147).
Άρθρο 4ο. φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις, κρατήσεις που ισχύουν κατά
το χρόνο εκτέλεσης της σύμβαση. Ο ισχύων ΦΠΑ(24%) και τυχόν αναπροσαρμογές του βαρύνουν το φορέα.
Άρθρο 5ο. Δικαίωμα συμμετοχής.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Άρθρο 6ο. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας . Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
Άρθρο 7ο. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 75 του Ν.
4412/2016), οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με
κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν για το λόγο αυτό θα πρέπει κατά τη
διάρκεια της τελευταίας διετίας (2016,2017 ) να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1 ) σύμβαση δημόσιου φορέα που να
αφορά τις εργασίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 8ο. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
 Πρότυπο κατά ISO 9001:2008 ή 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας.
 Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την ασφάλεια και την υγιεινή.
 Πρότυπο κατά ISO 14001:2004 ή 14001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα παραπάνω πρότυπα θα έχουν πεδίο εφαρμογής σχετικό με εργασίες καθαρισμού.
Άρθρο 9ο. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και
2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς
τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου και αναλυτικότερα για τα νομικά πρόσωπα:
α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,
β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβούλο και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
 Φορολογική ενημερότητα
 Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι
υπόχρεος .
 Το καταστατικό της εταιρείας ( ή ΓΕΜΗ κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ μίας
εταιρείας ), σε περίπτωση φυσικού προσώπου την έναρξη εργασιών και της μεταβολές.
 Έναρξη δραστηριοτήτων σε Δ.Ο.Υ.
Για την απόδειξη της Καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 6 οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:



Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.

Για την απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 7 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν
επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Τουλάχιστον μία (1 ) σύμβαση δημόσιου φορέα που να αφορά τις εργασίες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και
να έχει εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας (2016,2017 ) συνοδευμένη από βεβαίωση καλής
εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία.
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
του άρθρου 8 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη διασφάλιση ποιότητας.
 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την ασφάλεια και την υγιεινή.
 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 ή 14001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα έχουν πεδίο εφαρμογής σχετικό με εργασίες καθαρισμού.
Επιπλέον η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών
καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 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 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα)
οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν.4144/18-4-2013 και στην συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ( Α’ 115 ) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της
λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011(Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.».


Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας , περί μη επιβολής σε
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας .

Άρθρο 10ο. τρόπος κατάθεσης προσφοράς.
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ν.4144/18-4-2013 και
στην συνέχεια όπως αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ( Α’ 115 ) με την
παράγραφο Β του άρθρου 39 του νόμου 4488/13-9-2017 ( ΦΕΚ Α’ 137 ) στην προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
αναφέρουν τα εξής:
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.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και
των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά
αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Προμηθειών
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