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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Θέµα: Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών για το έργο µε
τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισµού των χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας του Τοµέα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 01/10/2013-30/09/2014»
Ο Γενικός Γραµµατέας Υγείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Tου Π.∆. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ
76/Α/10.03.2000) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 21/2006 (ΦΕΚ 17/Α/07.02.2006)
και ισχύει.
3. Tων άρθρων 4, 5, & 6 του Ν. 2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος
του

ΚΠΣ

και

άλλες

διατάξεις»

(ΦΕΚ

251/Α/14.11.2000)

όπως

αυτές

συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 3193/2003 (ΦΕΚ 266/Α/2011-2003) «Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις».
4.

Tου Ν.3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/A/3.12.2007) και ιδίως τα
άρθρα 4, 5, 7, 8, 10, 18, 21, 22 και 26 αυτού όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.
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3840/01.04.2010 και ισχύει
5. Την 4088/18-6-08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 278/30-6-08) απόφαση αναδιάρθρωσής της ΕΥ∆ΕΠ,
σύµφωνα µε το άρ.5 του Ν. 3614/2007, σε «Ειδική Υπηρεσία Τοµέα Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 130385/01-102009 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση αντίστοιχων πόρων».
7. To υπ’αριθµ.18 άρθρο του Π∆60 (ΦΕΚ64/16-03-2007) περί συµβάσεων που
ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα βάσει ενσωµάτωσης αρθρού 19 της ευρωπαϊκής
οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»
(ΦΕΚ 150/Α/2-7-2007), εφαρµοζόµενων αναλογικά για τις περιπτώσεις που ρητά
ρυθµίζονται µε την παρούσα.
8. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης, άρθρο 38,
όπως ισχύει.
9. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ1α/Γ.Π.οικ.75030/30-7-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υγείας περί διορισµού του κ. Καλλίρη Πελοπίδα του Ιωάννη στη
θέση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 371/ΥΟ∆∆/02-08-2012).
10. Tην αριθµ. πρωτ 3-4/Γ.Π.77909 Υπουργική Απόφαση Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων
και του δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων µε «εντολή Υπουργού» στους Γενικούς
Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ 2354/Β΄/23-08-2012).
11. Το άρθρο 12 του νόµου 2716/1999 περί Κοινωνικών Συνεταιρισµών Περιορισµένης
Ευθύνης.
12. Tην

υπ’αριθµ.

15064/ΕΥΣΣΑΑΠ/700/08-04-2013

απόφαση

έγκρισης

του

Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υποπρόγραµµα Β) για το έτος 2013
13. Την ανάγκη για καθαριότητα των χώρων-γραφείων της ΕΥΤΥΚΑ.
14. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα ένα χιλιάδες ευρώ (51.000,00 €), δαπάνη η
οποία εγκρινόµενη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ετήσιου προγράµµατος
Τεχνικής Υποστήριξης για το έτος 2013 (Υποπρόγραµµα Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της ανάρτησης της παρούσας

Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών

Παροχής Υπηρεσιών για το έργο µε τίτλο ««Υπηρεσίες Καθαρισµού των χώρων της
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Ειδικής Υπηρεσίας του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την
περίοδο 01/10/2013-30/09/2014» ως εξής:
Η ΕΥΤΥΚΑ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της πρόκειται να αναθέσει την παροχή
υπηρεσιών για το έργο µε τίτλο «Υπηρεσίες Καθαρισµού των χώρων της Ειδικής
Υπηρεσίας του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο
01/10/2013-30/09/2014»
Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής:

Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Έργου: «Υπηρεσίες Καθαρισµού των χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας του
Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 01/10/201330/09/2014»
Φορέας υλοποίησης : ΕΥΤΥΚΑ
Κατηγορία έργου: Γ.3. «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας» (Υποπρόγραµµα Β΄) Ετήσιο
Πρόγραµµα Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης
∆ιάρκεια: ∆ώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Προϋπολογισµός: 51.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των λοιπών
νοµίµων κρατήσεων
Χρηµατοδότηση: Το έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ετήσιου προγράµµατος
Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥτΥΚΑ, Υποπρόγραµµα Β΄ (Εθνικοί Πόροι).
∆ηµοσιότητα: Η πρόσκληση θα περιβληθεί δηµοσιότητας σύµφωνα µε την απόφαση
51540/ΕΥΣΣΑΑΠ
δικτυακό

αρ.

3628/26-11-2010

ΦΕΚ

1856/Β/2010

και

θα

αναρτηθεί

στο

http://www.ygeia-pronoia.gr/ και στον δικτυακό τόπο του Προγράµµατος

∆ιαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/ (φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ).
Μέθοδος Ανάθεσης: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθούν
σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την µε αρ. πρωτ. 56317/ΕΥΣΣΑΑΠ
3050/21-12-2011 Απόφαση του Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο και
τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.
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Ειδικές διατάξεις: «Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ` αποκλειστικότητα (άρθρο 18 του
Π∆60(ΦΕΚ64/16-03-2007) )» όπου αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση συµβάσεων έργων,
προµηθειών ή υπηρεσιών µπορεί να πραγµατοποιείται στο πλαίσιο προγραµµάτων
προστατευµένων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων
είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών
αναγκών τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική δραστηριότητα υπό κανονικές
συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισµού θα πρέπει να µνηµονεύει
την παρούσα διάταξη».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το προοίµιο της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Η απασχόληση και η
εργασία είναι βασικά στοιχεία για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους και
συµβάλλουν

στην

προστατευόµενων

κοινωνική

ένταξη.

εργαστηρίων

και

Στο

πλαίσιο

προστατευόµενης

αυτό,

τα

απασχόλησης

προγράµµατα
συµβάλλουν

αποτελεσµατικά στην ένταξη ή επανένταξη των ατόµων µε αναπηρίες στην αγορά
εργασίας. Ωστόσο, τα εργαστήρια αυτά ενδέχεται να µην είναι εις θέση να λαµβάνουν
συµβόλαια υπό κανονικές συνθήκες ανταγωνισµού. Συνεπώς, είναι ενδεδειγµένο να
προβλεφθεί ότι τα κράτη µέλη µπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα στα
εργαστήρια αυτά τα δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων
ή

να

αναθέτουν

κατ’

αποκλειστικότητα

την

εκτέλεση

συµβάσεων

στο

πλαίσιο

προγραµµάτων προστατευόµενης απασχόλησης». Η παρούσα πρόσκληση συντελεί

στην

επιτυχή ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και στην ένταξη των
χρόνιων ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν. 2716/99 για τη Ψυχική
Υγεία.
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 20/09/2013, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00µµ, στην ΕΥΤΥΚΑ, Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, 4ος όροφος, γραφείο
Πρωτοκόλλου.
Πληροφορίες: ΕΥΤΥΚΑ, κ.κ ∆ήµητρα ∆ηµοπούλου (τηλ. 213–1500825) και κ. Θεώνη
Βασιλείου (τηλ. 213-1500804).

ΙΙ.
Α.

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσίας καθαρισµού στους χώρους στέγασης
της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε έδρα στην οδό
Γλάδστωνος 1Α και συγκεκριµένα στον 5ο, 6ο όροφο (εξ’ ολοκλήρου), σε µέρους του 4ου
ορόφου και στο δώµα. Η υπηρεσία στην παρούσα φάση, απασχολεί 28 υπαλλήλους. Οι
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χώροι

περιλαµβάνουν

32

γραφεία,

δύο

κουζίνες

και

6

τουαλέτες.

Στο

χώρο

συµπεριλαµβάνονται οι διάδροµοι, το κλιµακοστάσιο, ο ανελκυστήρας και η είσοδος.
Συνολικό εµβαδόν πλέον του κλιµακοστάσιου 600 τ.µ.
Β.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αφορούν στην ουσιαστική υποστήριξη και λειτουργία της
ΕΥτΥΚΑ

Γ.
Γ.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο του Έργου- Τεχνικές Προδιαγραφές

O Ανάδοχος του έργου καλείται να αναλάβει τον καθαρισµό των χώρων στην Ειδική
Υπηρεσία Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί και καθαρίζει κάθε επιφάνεια και αντικείµενο στο χώρο,
ώστε οι προσφερόµενες εργασίες καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό
και καλαίσθητο.
Είναι δυνατόν η έδρα της Υπηρεσίας να µεταβληθεί χωρίς να µεταβληθούν οι ποιοτικές
απαιτήσεις του παρόντος τεύχους. Το φυσικό αντικείµενο ποσοτικά δύναται να µεταβληθεί
µέσω τις διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 5 της σχετικής απόφασης.
Χώρος παροχής υπηρεσιών
Στους χώρους στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε έδρα στην οδό Γλάδστωνος 1Α και συγκεκριµένα στον 5ο, 6ο όροφο (εξ’ ολοκλήρου), σε
µέρους του 4ου ορόφου και

στο δώµα. Η υπηρεσία απασχολεί την παρούσα φάση 28

υπαλλήλους. Οι χώροι περιλαµβάνουν 32 γραφεία, δύο κουζίνες και 6 τουαλέτες. Στο
χώρο συµπεριλαµβάνονται οι διάδροµοι, το κλιµακοστάσιο, ο ανελκυστήρας και η είσοδος.
Συνολικό εµβαδόν πλέον του κλιµακοστάσιου 600 τ.µ.
Χρόνος παροχής υπηρεσιών
Καθηµερινά από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 17:00µ.µ. έως και την ολοκλήρωση
των ενεργειών καθαρισµού. 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 του
εργοδότη δεν µπορούν να εκτελεστούν σε λιγότερο από (16) δεκαέξι ανθρωποώρες
ηµερησίως.
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Στις προσφερόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται η παρουσία ενός ατόµου
από το συνεργείο καθαρισµού, καθηµερινά και από ώρα 09.00 έως ώρα 19.00.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδοµαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη
καθαρισµού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί µε επιστολή από τον ανάδοχο µε
την υπογραφή της σύµβασης.
Καθηµερινός Καθαρισµός
Υγρό και στεγνό ξεσκόνισµα σε όλα τα έπιπλα των χώρων (καρέκλες, επιφάνειες
υπολογιστών πλην κρυστάλλων οθόνης, τραπέζια, βιβλιοθήκες, ντουλάπες, τραπέζια,
σώµατα κλιµατισµού και καλοριφέρ, καθώς και των συσκευών όπως, τηλέφωνα,
θυροτηλέφωνα, περβάζια παραθύρων κλπ.
Καθαρισµός, σκούπισµα και σφουγγάρισµα των δαπέδων όλων των εσωτερικών χώρων,
µε κατάλληλα απορρυπαντικά και συντηρητικά µέσα.
Καθαρισµός

µε

κατάλληλα

απορρυπαντικά

και

απολύµανση

µε

τα

κατάλληλα

απολυµαντικά των τουαλετών καθώς και όλων των ειδών υγιεινής όπως λεκάνες,
νιπτήρες, καθρέπτες, µεταλλικά είδη, φωτιστικά, κάδοι απορριµµάτων, πόρτες, πλακάκια
τοίχων κλπ. Καθαρισµός λεκέδων από τοίχους και πόρτες στις τουαλέτες. Στους χώρους
υγιεινής τοποθετούνται επίσης και τα απαραίτητα αναλώσιµα όπως χαρτιά υγείας,
σαπούνια, αποσµητικό κλπ
Καθαρισµός των χώρων κουζίνας. Ο καθαρισµός περιλαµβάνει, πλύσιµο σκευών κουζίνας
(και εσωτερικά το ψυγείο όταν απαιτείται) όπως, ποτήρια, καφετιέρες, επιφάνειες επίπλων,
πάγκους, σταχτοδοχεία, νεροχύτη, ψυγείου (εξωτερικά).
Συλλογή και αποµάκρυνση απορριµµάτων και αλλαγή σάκων στα καλάθια αχρήστων. Τα
σκουπίδια συγκεντρώνονται σε σακούλες οι οποίες µεταφέρονται στο χώρο συγκέντρωσης
απορριµµάτων στο πεζοδρόµιο
Συλλογή και πλύσιµο των ποτηριών, σταχτοδοχείων και λοιπών σκευών
Καθαρισµός πρεβαζιών παραθύρων εσωτερικά
αίθουσας συνεδριάσεων (6ος όροφος) η οποία θα πρέπει να

Επιµελής καθαρισµός της

διατηρείται καθαρή (τραπέζι, καθίσµατα και δάπεδο)
Καθαρισµός

ανελκυστήρα

και

τοίχων

κοινόχρηστων

χώρων,

σφουγγάρισµα

κλιµακοστασίων κτλ.
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Εβδοµαδιαίος Καθαρισµός
Απλό ξεσκόνισµα φακέλων, βιβλίων και βιβλιοθηκών
Καθαρισµός µπαλκονιών (σκούπισµα, σφουγγάρισµα δαπέδων και κάγκελα)
Περισυλλογή αποτσίγαρων, από γλάστρες καθώς και ξεσκόνισµα φυτών και γλαστρών
Αποµάκρυνση τυχόν αραχνών από τους τοίχους και οροφές
Ξεσκόνισµα κάδρων
Μηνιαίος Καθαρισµός
Καθαρισµός υαλοπινάκων εσωτερικά και εξωτερικά
Καθαρισµός όλων των καρεκλών ,πολυθρόνων και καναπέδων από πίσω και από κάτω
Καθαρισµός των υφασµάτινων επίπλων µε ηλεκτρική σκούπα
Καθαρισµός διαδροµών καλωδίων
Καθάρισµα όλων των πλαϊνών πλευρών των επίπλων των γραφείων
Πλύσιµο τοίχων τοπικά
Ξεσκόνισµα στα πολύ ψηλά σηµεία των διαφόρων αντικειµένων, επίπλων, κορνιζών
πινάκων ζωγραφικής κλπ.
Απολύµανση και µικροβιοκτονία των αποχετευτικών οδών καθώς και των οδών υδρορροής
Πλύσιµο καλαθιών αχρήστων µέσα και έξω
Άλλοι περιοδικοί καθαρισµοί
Γενικός καθαρισµός των χώρων ανά δίµηνο
Συλλογή χαρτιού σε ειδικές σακούλες για ανακύκλωση
Όλες οι εργασίες περιλαµβάνουν και τα αντίστοιχα απαιτούµενα υλικά Ο ανάδοχος
αναλαµβάνει να διαθέτει τον κατάλληλο, άριστο, εξοπλισµό σε εργαλεία, µηχανήµατα,
καθαριστικά διαλύµατα, κατά προτίµηση βιοδιασπώµενα φιλικά προς το περιβάλλον,
καθώς

και λοιπά αναλώσιµα, κατάλληλο, έµπειρο, υπεύθυνο, έντιµο και φερέγγυο

προσωπικό.
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Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται εβδοµαδιαίος έλεγχος των εργασιών από επόπτη
καθαρισµού της αναδόχου εταιρείας, ο οποίος θα ορισθεί µε επιστολή από τον ανάδοχο µε
την υπογραφή της σύµβασης καθώς επίσης και ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ενός
ατόµου κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ώστε οι προσφερόµενες εργασίες
καθαριότητας να είναι πλήρεις, το περιβάλλον υγιεινό και καλαίσθητο.
Το αντικείµενο του έργου διορθώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε µηνιαία βάση,
πιστοποιείται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης από πλευράς της υπηρεσίας και
παραλαµβάνεται από αρµόδια επιτροπή αυτής µε πρωτόκολλο παραλαβής.
Γ.2 Χρονοδιάγραµµα του Έργου
Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από
την υπογραφή της σύµβασης.
Το αντικείµενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται χρονικά σε µηνιαία βάση,
και παραλαµβάνεται από αρµόδια επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής του έργου µε
πρωτόκολλο παραλαβής.

Ε.

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισµός του παρόντος έργου ορίζεται στο ποσό των πενήντα ένα χιλιάδων
ευρώ (51.000€), συµπεριλαµβανοµένου του νοµίµου ΦΠΑ και των λοιπών
νοµίµων κρατήσεων.
Στο ανωτέρω τίµηµα συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για
την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής
έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας.
Η καταβολή των πληρωµών θα γίνει σε µηνιαία βάση και θα συνδέεται υποχρεωτικά µε
την πορεία υλοποίησης, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη
σύµβαση.
Η καταβολή εκάστης πληρωµής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρµόδια
Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες Καθαρισµού των χώρων
της Ειδικής Υπηρεσίας του Τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την
περίοδο 01/10/2013-30/09/2014» µε την προσκόµιση όλων των δικαιολογητικών
που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν χορηγηθεί από το
αρµόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.
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ΣΤ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά µε την ΕΥΤΥΚΑ καθώς και όποιον άλλο φορέα
ή άτοµο του υποδειχθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντονισµένη και απρόσκοπτη
υλοποίηση του παρόντος έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγµή να διακόψει την εκτέλεση της Σύµβασης,
αιτιολογηµένα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο.
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του
παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για
το υπόλοιπο ποσό.
Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού πριν από τη λήξη της σύµβασης, η
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και αζηµίως για τον εργοδότη.

ΙΙΙ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.

Στο πλαίσιο της εφαρµογής του άρθρου 18 του Π∆60 (ΦΕΚ64/16-03-2007) περί

συµβάσεων ανατιθέµενες κατά αποκλειστικότητα όπως αναλύθηκε παραπάνω,

δικαίωµα

υποβολής προσφοράς έχουν οι Κοι.Σ.Π.Ε. που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της
καθαριότητας.

Οι Κοινωνικοί

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης

(Κοι.Σ.Π.Ε.)

αποβλέπουν στην κοινωνικό-οικονοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη των
ατόµων µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα και συµβάλλουν στη θεραπεία τους και
στην κατά το δυνατόν οικονοµική τους αυτάρκεια. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου µε περιορισµένη ευθύνη των µελών τους, έχουν εµπορική ιδιότητα και
αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τοµείς Ψυχικής
Υγείας. Η µέριµνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό
Υγείας και ασκούνται µέσω της ∆ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας.

Β.

Από το δικαίωµα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται:
1.

οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση,

δωροδοκία,

απάτη

ή

νοµιµοποίηση

εσόδων

από

παράνοµες

δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α).
2.

οι προσφέροντες, που τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή
οποιαδήποτε

άλλη

παρόµοια

διαδικασία

προβλέπεται

από

τη

χώρα
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εγκατάστασής τους, καθώς και οι προσφέροντες εναντίον των οποίων έχει
κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση
ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
3.

οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην
επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν
διαπράξει

επαγγελµατικό

παράπτωµα,

που

µπορεί

να

διαπιστωθεί

µε

οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.
4.

ΙV.

Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και
να την υποβάλει σε ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α &
Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργότερο έως τη Παρασκευή 20/09/2013
και ώρα 14.00µµ. Εκτός του ενιαίου φακέλου, κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται
από διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισµένο (φέρει σφραγίδα) και υπογεγραµµένο από
τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, από τον
εκπρόσωπο αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε
α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσµεύει
αυτόν για 60 εργάσιµες µέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.
Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυµούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα
των προσφορών εκπροσωπούµενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος θα πρέπει να
κατέχει τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγµα των προσφορών θα λάβει χώρα
στα γραφεία της ΕΥΤΥΚΑ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), την
∆ευτέρα 23/09/2013 και ώρα 12.00µµ.
Κάθε προσφορά, περιλαµβάνει επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα:
Α)

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον προσφέροντα, µε βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής, ότι:


δεν εµπίπτει στους λόγους αποκλεισµού της παραγράφου III.Β της παρούσας
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης.
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2.

Στοιχεία για το Profile του υποψηφίου και για τα αντίστοιχα έργα που έχει

υλοποιήσει κατά την προηγούµενη τριετία µε αναφορά στις αναθέτουσες αρχές και τον
προϋπολογισµό

του

κάθε

έργου

(βεβαιώσεις

καλής

εκτέλεσης,

συµβάσεις).

Κάθε

υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 2 έργα ανάλογου έργου
στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Β)

Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης µορφής και ένα
και µέσα στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επισηµαίνει την αποδοχή όλων
των τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθενται στη παρούσα πρόσκληση.
Γ)

Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης
µορφής µέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισµένος (κλειστός)
επί ποινή αποκλεισµού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της
προσφοράς.

Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των

δέκα

χιλιάδων ευρώ (51.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ .

V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε το Π∆ 4/2002
(ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), την µε αρ. πρωτ. 56317/ΕΥΣΣΑΠ 3050/21-12-2011 Απόφαση του
Προγράµµατος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
τους όρους της παρούσας καθώς και συµφώνα µε το άρθρο 19 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)»
«Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ` αποκλειστικότητα όπου αναφέρεται ότι «Η εκτέλεση
συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών µπορεί να πραγµατοποιείται στο πλαίσιο
προγραµµάτων

προστατευµένων

θέσεων

εργασίας,

όταν

η

πλειοψηφία

των

ενδιαφερόµενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα οποία λόγω της φύσης ή
βαρύτητας των ειδικών αναγκών τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες»
Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως
εξής:
Α.

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση
της Γενικού Γραµµατέα Υγείας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν.
4024/2012. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, αξιολόγησης,
βαθµολόγησης και κατάταξης των προσφορών. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και
εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή
Β.

∆ιαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, η οποία θα
συνδυάζεται µε την αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων ο οποίος θα συγκεντρώσει την
υψηλότερη συνολική βαθµολογία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών µε πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα
Υγείας την ανάθεση του έργου στον επικρατέστερο προσφέροντα, ο οποίος σύµφωνα µε
τα παραπάνω υπέβαλε την χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά.
Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο µε fax.
Για την ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων, την ίδια ηµέρα της κοινοποίησης
δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα http://www.ygeia-pronoia.gr/ ο ανάδοχος του έργου.

VΙΙ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η συµµετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της
παρούσας εκ µέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική
ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή
να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή
αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται
ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Υγείας

Πελοπίδας Καλλίρης
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΟΙΣΠΕ ΕΥΖΗΝ
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης
www.ygeia-pronoia.gr

www.prosonolotahos.gr

www.espa.gr

ΑΔΑ: ΒΛ94Θ-Β1Α
∆ωδεκανήσου 14 τ.κ.122 41
Αιγάλεω
ΚΟΙΣΠΕ ∆ΙΑΠΛΟΥΣ
Λεωφόρος Αθηνών 374
Χαϊδάρι, τ.κ.:124 62
ΚΟΙΣΠΕ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ
Παλαιολόγου 9 τ.κ.151 24
Μαρούσι
ΚΟΙΣΠΕ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Σορβόλου 2 Μετς,
Αθήνα Αττική 116 36
Ελλάδα
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