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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   

ΕΡΓΟ:  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ
 ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ  Ε .Ε .Τ .Τ . »

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία εδρεύει στην 
Λεωφόρο Κηφισίας 60, Μαρούσι 151 25, Αττική (τηλ. +30 21 0615 1000, +30 21 
0610 5049) προκηρύσσει Διαγωνισμό με τη συνοπτική διαδικασία (Πρόχειρο) για την 
επιλογή Αναδόχου του έργου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των 
γραφειακών  χώρων  της  ΕΕΤΤ,   με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα 
προσφορά, διάρκειας δύο ετών και με  προϋπολογισμό εκατόν εβδομήντα χιλιάδων 
ευρώ (170.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η  Ε.Ε.Τ.Τ.  καλεί,  όσους  έχουν  τα  προσόντα  που  αναφέρονται  στην  παρούσα 
αναλυτική Προκήρυξη, να υποβάλουν τις προσφορές τους για τον Διαγωνισμό, μέχρι 
την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012  και ώρα 13:00.

Άρθρο 1
Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα  Αρχή  του  παρόντος  διαγωνισμού  είναι  η  Εθνική  Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που διέπεται 
από τις διατάξεις του Ν. 4070/2012  και είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη ρύθμιση και 
την  εποπτεία  της  ελληνικής  αγοράς  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  την  αγορά 
ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο Διαγωνισμού

2.1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
των  γραφειακών  χώρων  της  Ε.Ε.Τ.Τ.  οι  οποίοι  βρίσκονται  στο  επί  της  οδού  Λ. 
Κηφισίας 60 κτίριο (Μαρούσι), συνολικής επιφάνειας 4.076 τ.μ. Αναλυτικά οι χώροι 
αυτοί κατανέμονται στο εν λόγω κτίριο ως εξής: στον 5ο όροφο 1.238,00 τ.μ., στον 
6ο όροφο 1.106.00 τ.μ και στον 7ο και 8ο όροφο (κοινή είσοδος) 1.732,00 τ.μ.. 

2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για την εκτέλεση των εργασιών εννέα (9) 
τουλάχιστον  εξειδικευμένα  άτομα,  εκ  των  οποίων  τα  επτά  (7)  άτομα  θα 
απασχολούνται από τις  06:00 έως τις 9:00 π.μ. και τα άλλα δύο (2) από τις  9:00π.μ. 
έως  τις  16:00μ.μ.  εκτός  αν  λόγω  εξαιρετικών  εργασιών  της   Ε.Ε.Τ.Τ.  ή  ένεκα 
απρόβλεπτων  περιστάσεων,  απαιτείται  υπέρβαση  του  χρονικού  αυτού  ορίου.  Στο 
διάστημα από 09:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. το προσωπικό του Αναδόχου θα εξυπηρετεί 
τυχόν  ανάγκες  συναντήσεων-συνεδριάσεων  της  ΕΕΤΤ  (προσφορά  αφεψημάτων 
κ.λ.π.)  Ο  Ανάδοχος  θα  ορίσει  σε  συνεργασία  με  την  ΕΕΤΤ,  ένα  άτομο  από  το 
προσωπικό του, ως επικεφαλής του συνεργείου καθαρισμού των χώρων της ΕΕΤΤ, 
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για την καλύτερη παρακολούθηση της  εκτέλεσης  των όρων της Σύμβασης, που θα 
υπογραφεί.
2.3. Οι υπηρεσίες που καλείται να προσφέρει ο Ανάδοχος περιλαμβάνουν ειδικότερα 
τις ακόλουθες εργασίες: 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ:

1. Χώροι Γραφείων Προσωπικού και Διοίκησης

• Άδειασμα των σκουπιδιών από τα καλαθάκια των γραφείων σε ειδικούς σάκους 
απορριμμάτων.

• Ξεσκόνισμα όλων των επιφανειών μέχρι και ύψους 2,00m. Αυτό περιλαμβάνει 
πόρτες,  καρέκλες,  γραφεία,  φωτιστικά,  βιβλιοθήκες,  κάδρα,  επιτραπέζιες 
συσκευές.

• Εξάλειψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από γραφεία και πόρτες.

• Υγρό σκούπισμα των χώρων που δεν καλύπτονται με μοκέτες, με κατάλληλες 
σκούπες (dust mops).

• Καθαρισμός  των  δαπέδων που  καλύπτονται  με  μοκέτες,  με  επαγγελματικές 
απορροφητικές μηχανές.

• Περισυλλογή  και  πλύσιμο  των  φλιτζανιών  και  ποτηριών,  κάλυψη συναφών 
αναγκών των επιτροπών,  των  μελών,  του  προσωπικού και  των  μελών της 
ΕΕΤΤ, ιδίως κατά την διεξαγωγή συσκέψεων, ημερίδων και άλλων παρόμοιων 
δραστηριοτήτων.

2. Χώροι Υγιεινής

•  Άδειασμα των δοχείων  απορριμμάτων σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων.

•  Καθαρισμός των λεκανών και των σκεπασμάτων αυτών.

•  Γυάλισμα των καθρεπτών.

• Καθαρισμός όλων των μεταλλικών αντικειμένων.

• Καθαρισμός των θυρών.

• Τοποθέτηση χάρτου υγείας, χαρτοπετσετών και κρεμοσάπουνου.

ΣΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

• Απολύμανση των W.C. (κάθε Παρασκευή)

• Καθαρισμός των τηλεφωνικών συσκευών.

ΣΕ 15ΝΘΗΜΕΡΗ ΒΑΣΗ

• Κρυσταλλοποίηση των μαρμάρινων δαπέδων.

ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

• Πλύσιμο των υαλοπινάκων εσωτερικώς.

• Πλύσιμο των γλαστρών 

• Γυάλισμα των επιφανειών των γραφείων και των επίπλων.

• Ξεσκόνισμα στο επάνω μέρος από τις πόρτες και τα κάδρα.

• Πλύσιμο των θυρών των γραφείων και από τις δύο πλευρές.
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ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ

• Καθαρισμός των επίπλων που βρίσκονται τα καλοριφέρ (εσωτερικά)

• Πλύσιμο των μοκετών.

• Καθαρισμός της αποθήκης της ΕΕΤΤ, η οποία βρίσκεται στο 1ο υπόγειο του 
κτιρίου που στεγάζεται η υπηρεσία, έκτασης 165 τ.μ.

2.4. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της ΕΕΤΤ, εφόσον η συνολική επιφάνεια 
των νέων γραφείων είναι μεγαλύτερη των υφιστάμενων, η ΕΕΤΤ δύναται να αναθέσει 
συμπληρωματικές  υπηρεσίες  στον  Ανάδοχο  προκειμένου  να  καλύψει  τις  ανάγκες 
καθαριότητας των νέων γραφειακών χώρων, είτε να αιτηθεί τον περιορισμό του ως 
άνω αντικειμένου του έργου.

Ειδικότερα, ο Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει:

(α) Την  παροχή  συμπληρωματικών  ή  νέων  υπηρεσιών  από  τον  Ανάδοχο, 
συνιστάμενες ιδίως στην αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων ή την 
παροχή  πρόσθετων  εργασιών,  πέραν  των  προαναφερόμενων,  αναλόγως  των 
αναγκών  του  νέου  κτιρίου  γραφείων.  Η  προϋπολογιζόμενη  συνολική  αξία  των 
συμπληρωματικών  αυτών  υπηρεσιών,  υπολογιζόμενη  σωρευτικά  για  όλες  τις 
συμπληρωματικές υπηρεσίες που τυχόν ζητηθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου, δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της Αμοιβής και υπό τον όρο 
επίσης ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 5 περ. (vi) του 
Κανονισμού, όπως ισχύει. 

(β) Τον  περιορισμό  των  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  που  μειώνει  το  Έργο 
αφαιρώντας  εργασίες  από  αυτό,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  η  προϋπολογιζόμενη 
συνολική αξία των αφαιρουμένων αυτών υπηρεσιών, υπολογιζόμενη σωρευτικά για 
όλες τις υπηρεσίες που τυχόν αφαιρεθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, 
δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) της Αμοιβής.

Άρθρο 3
Διαδικασία Διαγωνισμού 

3.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία, όπως αυτή 
ορίζεται  στο  άρθρο  7  και  13  παρ.  4  του  «Κανονισμού  Σύναψης  Συμβάσεων 
Προμηθειών,  Υπηρεσιών  και  Μελετών  της  Ε.Ε.Τ.Τ.»  (ΦΕΚ  150/Β΄/2001),  όπως 
τροποποιηθείς  ισχύει  (Ε.Ε.Τ.Τ.  ΑΠ  383/17/2006,  ΦΕΚ  647/Β΄/2006  και  ΑΠ 
469/024/2008, ΦΕΚ 424/Β΄/2008) (στο εξής «Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων της 
ΕΕΤΤ»).

3.2.  Περίληψη της  παρούσας  Προκήρυξης δημοσιεύεται  σε  δύο (2),  τουλάχιστον, 
εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
 
3.3. Η Προκήρυξη δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.eett.gr, για 
τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας, 
ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή.
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Άρθρο 4

Παραλαβή Προκήρυξης- Παροχή διευκρινίσεων - Προθεσμία και τόπος 
κατάθεσης προσφορών 

4.1   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από 
το Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής, (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 
Μαρούσι,  Αθήνα,  τηλ.  +30  210  6151000  και  φαξ  +30  210  6105049)  ή  από  το 
δικτυακό τόπο της (www  .  eett  .  gr  ).

4.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις, σχετικά με τα συμβατικά 
τεύχη ή το αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας υποβάλλοντας,  γραπτώς, 
ερωτήσεις στην Ε.Ε.Τ.Τ.  στην ανωτέρω διεύθυνση,  μέχρι και την Δευτέρα, 27 
Αυγούστου 2012. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν στο δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Τ. 
Ουδεμία πληροφορία θα δίδεται, μέσω τηλεφώνου. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, 
σε  οιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  προφορικές  απαντήσεις,  εκ  μέρους  της 
Ε.Ε.Τ.Τ.. 

4.2.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  στον  διαγωνισμό 
καταθέτοντας  την  προσφορά  τους  και  τα  υπόλοιπα  δικαιολογητικά  που  ορίζει  η 
παρούσα αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, 
στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ (Κηφισίας 60, 7ος όροφος, Μαρούσι 151 25, Αθήνα) μέχρι 
τη  Δευτέρα  3  Σεπτεμβρίου  2012  και  ώρα  13:00,  ημερομηνία  λήξης  της 
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

4.3.  Προσφορές  που  θα  υποβληθούν  μετά  την  ημερομηνία  και  ώρα  που 
προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα παραλαμβάνονται από 
το Πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που έχει ήδη αρχίσει 
κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή 
των  προσφορών  όλων  των  διαγωνιζομένων.  Οι  εκπρόθεσμες  προσφορές 
επιστρέφονται  στους  αποδέκτες  τους  χωρίς  να  ανοιχθούν,  ακόμη  και  εάν  η 
καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

4.4. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν 
γίνεται δεκτό για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή 
υπεύθυνη  δήλωση  για  την  προσκόμισή  του.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  δύναται 
ωστόσο να καλέσει τους υποψήφιους να συμπληρώσουν ή να αποσαφηνίσουν τα 
υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε δύο (2) έτη, άρχεται δε από την επομένη 
της  υπογραφής  της  σύμβασης.  Η  Σύμβαση  θα  λήξει  με  την  έκδοση  σχετικού 
Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την Ε.Ε.Τ.Τ.
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Άρθρο 6
Προϋπολογισμός – Τρόπος πληρωμής 

Ο  προϋπολογισμός  του  παρόντος  εκτιμάται  στο  ποσό  των  εκατόν  εβδομήντα 
χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός 
αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές 
των προσφερόντων. 

Η  τελική  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  θα  προκύψει  από  την  οικονομική 
προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει 
την σχετική σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους 
φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις κλπ (όπως ιδίως Μ.Τ.Π.Υ.) σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται ανά δίμηνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
Σύμβαση που θα υπογραφεί. 

Για  νέες  παρόμοιες  ή  συμπληρωματικές  υπηρεσίες  που  τυχόν  ανατεθούν  στον 
ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης, η αμοιβή του θα υπολογισθεί με βάση τις τιμές 
μονάδας που προβλέπονται στην οικονομική του προσφορά. 

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  σχολαστικά  το  πρόγραμμα  εργασιών  που 
περιγράφονται  στο   Άρθρο  2  της  παρούσας.  Για  τις  εργασίες  αυτές  ο  Ανάδοχος 
υποχρεούται να  χρησιμοποιεί  τα  καλύτερα  και  πλέον  ενδεδειγμένα  για  κάθε 
περίπτωση υλικά και μηχανήματα με δική του δαπάνη. Σημειώνεται ότι από τα υλικά, 
μόνο το χαρτί υγείας, οι χειροπετσέτες και το σαπούνι πλύσης χεριών  θα διατίθενται 
από την Ε.Ε.Τ.Τ. , ενώ οι ειδικοί κατά περίπτωση σάκοι απορριμμάτων θα βαρύνουν 
τον Ανάδοχο. Επίσης τα απορρυπαντικά που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να είναι κατάλληλα, να έχουν εγκριθεί  από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία,  χωρίς 
δυσάρεστη οσμή, σε σφραγισμένη συσκευασία και η χρήση τους δεν θα πρέπει να 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, προσωπικό (εργάτες, τεχνίτες, υπάλληλοι) 
ή  μηχανήματα  κριθούν  από  την  ΕΕΤΤ  κατά  περίπτωση  ως  ακατάλληλο/-α,   ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση  αντικατάσταση  αυτού/-ών μετά 
τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του από την ΕΕΤΤ.

Με την έναρξη της ανάληψης του έργου από τον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί από 
αυτόν γενικός καθαρισμός και απολύμανση του συνόλου των γραφειακών χώρων της 
Ε.Ε.Τ.Τ.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίζει  το  εργατικό  προσωπικό  που  εκτελεί  τις 
εργασίες στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής του 
εργολήπτη θα βεβαιώνεται  με  την προσκόμιση στην υπηρεσία,  κατά τις  εκάστοτε 
πληρωμές, τις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα περί  εξοφλήσεως των σε βάρος 
του εισφορών. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό δεν προέρχεται από 
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χώρα  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  θα  πρέπει  να  έχει  οπωσδήποτε  άδεια 
παραμονής και εργασίας (ή τα σχετικά αναπληρούντα αυτές έγγραφα ) στη χώρα.

Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων ισχύουν για διάστημα τριών (3) μηνών από την 
λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών.  Προσφορές  που  αναφέρουν 
μικρότερη περίοδο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Επιλογή  αναδόχου  μπορεί  να  γίνει  και  μετά  την  λήξη  ισχύος  των  προσφορών, 
δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον το αποδεχτεί και ευρίσκεται ακόμη σε 
ισχύ η εγγυητική του επιστολή συμμετοχής.

Εάν ο διαγωνισμός δεν ολοκληρωθεί στον χρόνο ισχύος των προσφορών, η ΕΕΤΤ 
είναι δυνατόν να παρατείνει  τον χρόνο διενέργειάς του κατά είκοσι (20) επιπλέον 
ημέρες κάθε φορά, ζητώντας από τους διαγωνιζόμενους να επεκτείνουν αντίστοιχα 
τον  χρόνο  ισχύος  των  προσφορών  τους,  καθώς  και  την  εγγυητική  επιστολή 
συμμετοχής τους στον διαγωνισμό. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών εάν αποδέχονται την ανωτέρω χρονική παράταση του 
διαγωνισμού, οπότε παραμένουν ως υποψήφιοι, ή δεν αποδέχονται, οπότε παύουν να 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Εάν δεν απαντήσουν εντός των ανωτέρω τριών (3) 
εργασίμων  ημερών,  θεωρείται  ότι  αποδέχονται  την  παράταση.  Η  επέκταση  της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 
μετά την λήξη της εκάστοτε χορηγουμένης χρονικής παράτασης του διαγωνισμού.

Άρθρο 9
Εγγυητικές Επιστολές

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν 
εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  ύψους  8.500,00€,  που  αντιστοιχεί  σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμώμενης αμοιβής της Σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστο για τρεις 
(3) μήνες μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών.

Η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος καταπίπτει 
υπέρ της ΕΕΤΤ σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, 
ύστερα από σχετική πρόσκληση της ΕΕΤΤ. Ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και 
με  τα  έξοδα διενέργειας  νέου διαγωνισμού,  εάν τελικά η  ΕΕΤΤ καταλήξει  σε  νέο 
διαγωνισμό.  Διαφορετικά,  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  αντικαθίσταται  με 
εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  των 
λοιπών υποψηφίων τους επιστρέφονται μετά την κοινοποίηση στους διαγωνιζόμενους 
της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Πρέπει να έχει συνταχθεί στα ελληνικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται 
στο παράρτημα Β της παρούσας ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στα 
ελληνικά. 
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Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  πρέπει  να  αντικαταστήσει  την 
εγγυητική  επιστολή συμμετοχής  με  μία  εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης,  που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αμοιβής του. Η 
σχετική εγγυητική επιστολή δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του αναδόχου έναντι 
του  εργοδότη  για  την  εμπρόθεσμη  και  κατά  τους  συμφωνηθέντες  όρους  καλή 
παράδοση των προϊόντων που έχει αναλάβει να προμηθεύσει. Η Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης, θα πρέπει να έχει ισχύ για το σύνολο του χρονικού διαστήματος 
της σύμβασης.

Πρέπει να έχει συνταχθεί στα ελληνικά, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται 
στο Παράρτημα Γ της παρούσας ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στα ελληνικά. 

Όλες  οι  ανωτέρω  εγγυητικές  επιστολές  επιτρέπεται  να  προέρχονται  από 
αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό που έχει κατά τον 
νόμο δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Π.Ο.Ε. προέλευσης των υποψηφίων. 

Πρέπει  να  απευθύνονται  προς  την  ΕΕΤΤ  και  να  περιλαμβάνουν  τον  όρο  ότι  ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διζήσεως και αναγνωρίζει την υποχρέωση να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ουδεμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε τρεις 
(3) ημέρες από την επέλευση του γεγονότος κατάπτωσης της εγγύησης.

Στην  περίπτωση  κοινοπρακτικού  σχήματος/  ομίλου  /ένωσης  /σύμπραξης  κλπ.,  οι 
εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  στην  επωνυμία  αυτού  και  καλύπτουν  την 
αλληλέγγυα ευθύνη όλων των κοινοπρακτούντων,  οι  οποίοι  και  αναφέρονται  στο 
σώμα της επιστολής.

Άρθρο 10
Εναλλακτικές Προσφορές

Για την δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ούτε 
προσφορές για μέρος αυτής.

Άρθρο 11
Γλώσσα του διαγωνισμού – Γλώσσα της σύμβασης

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού και της σύμβασης είναι η ελληνική 
και σε αυτήν πρέπει να συντάσσονται όλα τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού, οι 
προσφορές  των  υποψηφίων  και  η  σύμβαση.  Κάθε   κείμενο  ή  πιστοποιητικό  που 
συντάσσεται σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή μετάφρασή του στα 
ελληνικά  επί  ποινή  αποκλεισμού  του  υποψηφίου.  Σε  περίπτωση  διαφωνίας  στην 
μετάφραση επικρατεί η πρωτότυπη διατύπωση. Ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus 
κλπ)  μη  συντεταγμένα  στην  ελληνική  γλώσσα επιτρέπεται  να  κατατίθενται  χωρίς 
μετάφραση.
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Όλες  οι  επικοινωνίες,  προφορικές  ή  γραπτές  μεταξύ  της  ΕΕΤΤ  αφενός,  και  των 
υποψηφίων  και  του  αναδόχου  διεξάγονται  στην  ελληνική.  Τυχόν  κόστος 
μεταφράσεων βαρύνει τους υποψήφιους και τον ανάδοχο.

Άρθρο 12
Βασικές αρχές συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής  στον διαγωνισμό έχουν όσοι  συγκεντρώνουν τα τυπικά  και 
ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 13 (Δικαιούμενοι Συμμετοχής), δεν αποκλείονται 
δυνάμει του άρθρου 14 (Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από τον Διαγωνισμό) και υπό 
την προϋπόθεση βέβαια  ότι  πληρούν τα κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής που θέτει  η 
ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  την  Χρηματοοικονομική  (άρθρο  15)  και  Τεχνική  Ικανότητα 
(άρθρο 16) των διαγωνιζομένων. 

Τα  δικαιολογητικά  που  είναι  υποχρεωμένος  να  προσκομίσει  ο  διαγωνιζόμενος 
προκειμένου να τεκμηριώσει την ύπαρξη των απαραίτητων τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων του που αντιστοιχούν στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που θέτει η ΕΕΤΤ 
καθώς και τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των τυπικών λόγων αποκλεισμού από 
τον  διαγωνισμό,  απαριθμούνται  και  αναλύονται  στο  άρθρο  18  της  παρούσας 
(Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής).

Οι υποψήφιοι πρέπει να καθορίσουν τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ο οποίος θα τους 
εκπροσωπεί νόμιμα έναντι της ΕΕΤΤ για όλες τις πράξεις του διαγωνισμού και της 
σύμβασης μέχρι και τη λήξη της ισχύος της. Ο καθορισμός του νόμιμου εκπροσώπου 
προκύπτει είτε από την νόμιμη ιδιότητά του ως όργανο του υποψηφίου (πχ πρόεδρος 
Δ.Σ. ή/και διευθύνων σύμβουλος της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας), είτε από πράξη 
αρμοδίου  οργάνου  του  υποψηφίου  (π.χ.  απόφαση  διοικητικού  συμβουλίου  της 
υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας)  είτε  από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (ή 
πράξη του αντίστοιχου του συμβολαιογράφου οργάνου σύμφωνα με το δίκαιο της 
χώρας προέλευσης των αλλοδαπών υποψηφίων).

Άρθρο 13
Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα 
[επιχειρήσεις,  οίκοι,  όμιλοι,  ενώσεις  κλπ]  καθώς  και  κοινοπρακτικά  σχήματα  των 
ανωτέρω,  που  έχουν  αποδεδειγμένες  ικανότητες,  εξειδικευμένες  γνώσεις  και 
σημαντική εμπειρία σε αντικείμενο ανάλογο με αυτό της δημοπρατούμενης παροχής 
υπηρεσιών και προέρχονται ή είναι εγκατεστημένα σε χώρες της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., του 
Π.Ο.Ε, καθώς και σε χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες 
σύνδεσης  με  την  Ε.Ε.  Τα  υποψήφια  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  έχουν  νομίμως 
συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες, να έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή έδρα τους στο εσωτερικό 
μίας  από  τις  προαναφερθείσες  χώρες  και  η  δραστηριότητά  τους  να  παρουσιάζει 
ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία μίας από τις προαναφερθείσες χώρες.

Απαγορεύεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  η  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  μίας 
επιχείρησης  σε  περισσότερα  από  ένα  σχήματα  διαγωνιζομένων,  υπό  την  ίδια  ή 
διαφορετική νομική μορφή. Η απαγόρευση που ισχύει για τις μεμονωμένες ισχύει και 
για  τις  «συνδεδεμένες»  με  αυτές  επιχειρήσεις.  Δύο  επιχειρήσεις  λογίζονται 
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«συνδεδεμένες» εάν η μία μπορεί να ασκήσει στην άλλη, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη 
επιρροή ή εάν και οι δύο επιχειρήσεις υπόκεινται στην κυρίαρχη επιρροή μίας τρίτης 
επιχείρησης λόγω ιδιοκτησίας, χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τις 
διέπουν.

Προκειμένου  περί  κοινοπρακτικού  σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης  κλπ. 
ειδικότερα:

Το  ελάχιστο  ποσοστό  συμμετοχής  κάθε  επιχείρησης  σε  κοινοπρακτικό  σχήμα 
ανέρχεται  σε  25%  επί  του  συνόλου.  Τα  ποσοστά  αυτά  δεν  είναι  δυνατόν  να 
μεταβληθούν  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  παρά  μόνο  μετά  από  έγγραφη 
έγκριση της ΕΕΤΤ. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε επιχείρησης στην δημοπρατούμενη 
σύμβαση σε όρους προϋπολογισμού εργασιών πρέπει  να αντιστοιχεί  στο ποσοστό 
συμμετοχής της επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Οι κοινοπραξίες κλπ. επιχειρήσεων που θα λάβουν τυχόν μέρος στον διαγωνισμό δεν 
υποχρεώνονται  να  λάβουν  ορισμένη  νομική  μορφή,  προκειμένου  να  υποβάλλουν 
προσφορά.  Σε  κοινή  υπεύθυνη  δήλωση που θα  υπογράψουν  οι  εκπρόσωποι  των 
κοινοπρακτούντων εταίρων θα δηλώνεται η αποδοχή της κοινοπραξίας για την από 
κοινού  υποβολή  της  προσφοράς,  το  ποσοστό  συμμετοχής  των  μελών  στην  υπό 
σύσταση κοινοπραξία, ο τρόπος κατανομής της συνολικής αμοιβής στα επί μέρους 
μέλη,  ο κοινός έναντι  της  ΕΕΤΤ νόμιμος  εκπρόσωπος και  αναπληρωτής  τους.  Θα 
συνομολογείται επίσης ρητά ότι όλα τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της 
ΕΕΤΤ και  κάθε τρίτου  αλληλεγγύως,  αδιαιρέτως  και  εις  ολόκληρο έκαστος για  τη 
δημοπρατούμενη υπηρεσία.

Άρθρο 14
Τυπικοί Λόγοι Αποκλεισμού από το Διαγωνισμό 

14.1. Υποψήφιος  μπορεί  να  αποκλεισθεί  από τη  διαδικασία  του  Διαγωνισμού για 
οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους : 

14.1.1. Τελεί υπό πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική  διαχείριση  ή  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

14.1.2. Έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής Διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε 
άλλη  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  από  τις  εθνικές,  νομοθετικές  και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

14.1.3.  Έχει  καταδικαστεί,  βάσει  δικαστικής  απόφασης,  η  οποία  έχει  ισχύ 
δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, για 
αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του.

14.1.4. Έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  συναφές  με  το 
αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που 
δύναται να διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε μέσο, από την Αναθέτουσα Αρχή.
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14.1.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

14.1.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων και τελών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

14.1.7. Έχει κριθεί ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή 
των πληροφοριών, που απαιτούνται, 

14.1.8. Έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση που αφορά 
στα παρακάτω αδικήματα :

14.1.8.1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 
29.1.1998, σ.1),

14.1.8.2. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (Ε.Ε. C195 της 25.06.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (Ε.Ε.  L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2), 

14.1.8.3.  απάτη,  κατά την έννοια  του άρθρου 1 της σύμβασης  σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε. C 316 
της 27.11.1995, σελ. 48),

14.1.8.4.  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 
ορίζεται  στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου,  της 10ης  Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Ε.Ε.  L 166 της 28.06.2001, 
σελ.  77),  η  οποία  τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε.  L 344 της 28.12.2001,  σελ.  76),  η οποία 
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005.

14.1.9. Συντρέχει στο πρόσωπό του, οποιοσδήποτε λόγος, αναφέρεται στις διατάξεις 
της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

14.2.  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω 
λόγοι  αποκλεισμού  ισχύουν  για  καθέναν  από  τους  συμμετέχοντες  στην  κοινή 
προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνον συμμετέχοντα με 
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά  αποκλείεται από το Διαγωνισμό.  

Άρθρο 15
Χρηματοοικονομική Ικανότητα

Οι ενδιαφερόμενοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε ως 
μέλη  κοινοπρακτικού  σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης  κλπ.,  πρέπει  να  έχουν 
χρηματοδοτική ικανότητα ανάλογη των απαιτήσεων που θέτουν το μέγεθος και οι 
προδιαγραφές της δημοπρατούμενης σύμβασης. 
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Άρθρο 16
Τεχνική Ικανότητα 

Οι υποψήφιοι, είτε ως μεμονωμένες επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές), είτε ως μέλη 
κοινοπρακτικού  σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης  κλπ.,  πρέπει  να  διαθέτουν 
τουλάχιστον τριετή  ατομική τεχνική ικανότητα και εμπειρία σε αντικείμενο ανάλογο 
με αυτό του δημοπρατούμενου  έργου. Η ικανότητά τους αυτή θα εκτιμηθεί βάσει 
της  τεχνογνωσίας  τους,  της  αποτελεσματικότητάς  τους,  της  εμπειρίας  και  της 
αξιοπιστίας τους.

Άρθρο 17
Τύπος και Υποβολή Προσφορών

17.1 Η αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και η τεχνική και οικονομική προσφορά 
των  διαγωνιζομένων  θα  υποβληθούν  σε  έναν  κυρίως  Φάκελο  Προσφοράς  (ΦΠ), 
κλειστό και  σφραγισμένο με την σφραγίδα του υποψηφίου,  μέσα στον οποίο  θα 
υπάρχουν επί  ποινή  αποκλεισμού,  τρεις  επίσης  κλειστοί  και  σφραγισμένοι  με  την 
σφραγίδα του υποψηφίου υποφάκελοι : (ι) φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, (ιι) 
φάκελος τεχνικής προσφοράς και (ιιι) φάκελος οικονομικής προσφοράς. Απαγορεύεται 
η  χρήση  αυτοκόλλητων  φακέλων  που  είναι  δυνατόν  να  αποσφραγιστούν  και  να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

17.2.  Όλοι  οι  φάκελοι  (ο  κυρίως  και  οι  τρεις  υποφάκελοι)  θα  αναγράφουν 
υποχρεωτικά  τον  τίτλο  του  διαγωνισμού  (Παροχή  Υπηρεσιών  Καθαρισμού  των 
Γραφειακών Χώρων της ΕΕΤΤ),  την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου (πλήρης 
επωνυμία προσώπου, εταιρίας, ομίλου κλπ, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ), 
το  όνομα  του  αποδέκτη  (ΕΕΤΤ)  και  την  σημείωση  «Να  ανοιχθεί  μόνο  από  την 
αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού».  Σε  περίπτωση  κοινοπρακτικού 
σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης  κλπ.  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης 
επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου και φαξ όλων των μελών 
του.

17.3.  Οι  φάκελοι  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικής  προσφοράς 
υποβάλλονται σε ένα αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο» ενώ ο φάκελος 
τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων φέρει την 
ένδειξη  «Πρωτότυπο».  Κάθε  «Πρωτότυπο»,  έχει  αριθμημένες  τις  σελίδες  του  και 
κάθε  σελίδα  φέρει  την  πρωτότυπη  μονογραφή  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του 
διαγωνιζόμενου, ο οποίος υπογράφει και το «Πρωτότυπο» στο τέλος. Σε περίπτωση 
κοινοπρακτικού  σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης  κλπ.  το  «Πρωτότυπο»  φέρει 
την  υπογραφή  στο  τέλος  και  την  μονογραφή  σε  κάθε  σελίδα  των  νομίμων 
εκπροσώπων  όλων  των  μελών  του  κοινοπρακτικού 
σχήματος/ομίλου/ένωσης/σύμπραξης κλπ.. Το «Πρωτότυπο» περιέχει πρωτότυπα ή 
επικυρωμένα αντίγραφα, ενώ τα αντίγραφα μπορούν να περιέχουν απλές φωτοτυπίες 
των  πρωτοτύπων  εγγράφων.  Το  «Πρωτότυπο»  επικρατεί  σε  περίπτωση  τυχόν 
διαφοροποίησής του με τα αντίγραφα. Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών 
διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές μεταξύ του «Πρωτοτύπου» και των αντιγράφων, 
ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

17.4. Διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας 
αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την σύνταξη και υποβολή προσφορών τους.
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Άρθρο 18
Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Ο υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού από το 
Διαγωνισμό, τα κάτωθι:

18.1.     Γενικό προφίλ:  

18.1.1.  Πίνακας  περιεχομένων,  όπου  καταγράφονται  λεπτομερώς 
τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πιστοποιητικά,

18.1.2.  Αίτηση  συμμετοχής στο  Διαγωνισμό  (με  τη  μορφή  επιστολής  προς  την 
Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου ή 
σε περίπτωση κοινοπραξίας κ.τ.λ.,  την υπογραφή των νομίμων εκπροσώπων όλων 
των μελών) και στην οποία αναφέρονται : i) ο υποψήφιος οικονομικός φορέας (ή οι 
οικονομικοί  φορείς),  ii)  η  πλήρης  επωνυμία  (επωνυμία,  διεύθυνση,  τηλέφωνο, 
αριθμός  τηλεομοιοτυπίας)  του  νομίμου  εκπροσώπου  του  διαγωνιζομένου  και  του 
αντικλήτου του),

18.1.3.  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εκδοθείσα, σύμφωνα με 
τις επιταγές του άρθρου 9 της παρούσας.

18.1.4. Σύσταση Νομικού Προσώπου : Πλήρης σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων του 
διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας προέλευσης του 
υποψηφίου, από τα οποία να προκύπτει ότι το υποψήφιο εταιρικό σχήμα : α) έχει 
νομίμως συσταθεί, β) έχει την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση ή την 
έδρα του στο εσωτερικό της Ε.Ε.  κ.τ.λ.  και  γ) η δραστηριότητά του παρουσιάζει 
ουσιαστικό  και  συνεχή  δεσμό  με  την  οικονομία  Κράτους  Μέλους  της  Ε.Ε.  κ.τ.λ. 
Ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  αναφέρονται  τα  κατωτέρω,  κατά  περίπτωση, 
απαιτούμενα έγγραφα : 

(α) Πιστοποιητικό έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος Φυσικού Προσώπου ή

(β) ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις αυτού (για τους διαγωνιζόμενους με τη μορφή 
Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο  αντίγραφο  ή  απόσπασμα  του  καταστατικού  του 
διαγωνιζόμενου και  των  εγγράφων τροποποιήσεών του (για  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  όπως 
ισχύει κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

(γ) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και 
τα  έγγραφα  της  νομιμοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από  το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού 
Προσώπου.

18.1.5.  Υπεύθυνη  Δήλωση, σε  περίπτωση Φυσικού Προσώπου,  με  θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής, ή νομότυπη απόφαση του αρμοδίου οργάνου Διαχείρισης 
της επιχείρησης  (σε περίπτωση εταιρικού σχήματος κ.τ.λ.) ή επικυρωμένο πρακτικό 
απόφασης  Διοικητικού  Συμβουλίου,  εφόσον  υπάρχει  (σε  περίπτωση  Ανώνυμης 
Εταιρίας κ.τ.λ.), όπου θα δηλώνονται και από όπου θα αποδεικνύονται τα κάτωθι :
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18.1.5.1. Απόφαση  συμμετοχής  στο  συγκεκριμένο  Διαγωνισμό,  ατομικά  ή  σε 
κοινοπρακτικό κ.τ.λ. σχήμα, οπότε στη δεύτερη περίπτωση, η ως άνω απόφαση θα 
περιέχει, επιπλέον, πλήρη τα στοιχεία των μελών, καθώς και τους βασικούς όρους 
συμμετοχής  στο  κοινοπρακτικό  κ.τ.λ.  σχήμα  (ποσοστά  συμμετοχής,  αποδοχή 
αλληλέγγυας ευθύνης, ορισμού επιχείρησης, ως leader, και αποδοχή της από τα λοιπά 
μέλη),

18.1.5.2.  Νόμιμος  εκπρόσωπος  του  διαγωνιζόμενου  (κοινός  σε  περίπτωση 
κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης κ.τ.λ.) (ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας),

18.1.5.3. Νόμιμος αντίκλητος του υποψηφίου (κοινός σε περίπτωση κοινοπρακτικού 
σχήματος  /  ομίλου  /  ένωσης  /  σύμπραξης  κ.τ.λ.)  (ονοματεπώνυμο,  διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας).

18.1.6.  Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου (μεμονωμένης επιχείρησης ή 
κοινοπραξίας κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, για την αποδοχή του 
διορισμού του.

18.1.7. Υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου (μεμονωμένης επιχείρησης ή κοινοπραξίας 
κ.τ.λ.), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι αποδέχεται το διορισμό του, ότι 
είναι κάτοικος Αθηνών και ότι γνωρίζει ελληνικά.

18.1.8.  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου κάθε επιχείρησης  (και  κάθε 
μέλους κοινοπρακτικού σχήματος  /  ομίλου /  ένωσης /  σύμπραξης κ.τ.λ.),  ότι  δεν 
συμμετέχουν δεύτερη φορά στον παρόντα Διαγωνισμό, είτε ατομικά, είτε ως μέλη 
άλλης κοινοπραξίας,  και  ότι  δεν τελούν σε σχέση «συνδεδεμένης επιχείρησης» με 
άλλη επιχείρηση που, επίσης, συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

18.1.9.  Υπεύθυνη  δήλωση του  υποψήφιου (και  των  μελών  των  κοινοπρακτικών 
σχημάτων), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ότι : 
α)  η  προσφορά συντάχθηκε,  σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές  της 
παρούσας,  τους  οποίους  ο  υποψήφιος  έλαβε  υπόψη  του,  β)  αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το 
σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών, δ) τα στοιχεία που αναφέρονται  στην 
προσφορά είναι ακριβή,  ε) δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του ελληνικού ή 
αλλοδαπού δημοσίου, στ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, το οποίο 
ενδέχεται να προκύψει από τη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή, ζ) ότι συμμετέχει 
με  μία  μόνο  προσφορά  στον  παρόντα  Διαγωνισμό,  η)  δεν  έχει  αποκλεισθεί  από 
Δημόσια  Υπηρεσία  ή  Ν.Π.Δ.Δ.,  λόγω  μη  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του 
υποχρεώσεων. 

18.1.10.  Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο (εφόσον τηρείται) ή 
γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος.

18.1.11. Στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό του υποψηφίου σύμφωνα με το 
άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) και συγκεκριμένα: 

α)  Αντίγραφο  της  συλλογικής  σύμβασης  εργασίας  στην  οποία  υπάγονται  οι 
εργαζόμενοι,
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β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, ότι εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής  νομοθεσίας  και  της  νομοθεσίας  περί  υγιεινής  και  ασφάλειας  των 
εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

18.1.12. Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / σύμπραξης 
κ.τ.λ. θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και τα εξής :
- Κατάλογος των συμμετεχόντων, 

- Υπεύθυνη δήλωση κάθε μέλους του κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης / 
σύμπραξης  κ.τ.λ.,  ότι,  σε  περίπτωση  που  η  κοινοπραξία  επιλεγεί,  ως  Ανάδοχος, 
αποδέχεται τη συμβολαιογραφική σύστασή της. 

18.2.  Δικαιολογητικά σχετικά με τους τυπικούς λόγους αποκλεισμού 

18.2.1. Για τις περιπτώσεις 14.1.1. και 14.1.2. της παρούσας, ο υποψήφιος πρέπει να 
προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό των οικείων πρωτοδικείων (για τους έλληνες) ή, 
ελλείψει αυτού (για τους αλλοδαπούς), ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από Δικαστική ή 
Διοικητική Αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις.  Τα  πιστοποιητικά  /  έγγραφα  της  παρούσας 
παραγράφου  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί,  μέσα  στο  τελευταίο  τρίμηνο  από  την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

18.2.2. Για τις περιπτώσεις 14.1.3. και 14.1.8 της παρούσας απαιτείται απόσπασμα 
ποινικού  μητρώου  (για  τους  έλληνες),  έκδοσης  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

18.2.2.1. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι :

- Φυσικά Πρόσωπα

- Ομόρρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.,

- Διαχειριστές Ε.Π.Ε.

- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε

- Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

18.2.2.2. Ελλείψει  ποινικού  μητρώου  (για  τους  αλλοδαπούς),  απαιτείται  να 
προσκομισθεί  ισότιμο  έγγραφο  εκδιδόμενο  από  Δικαστική  ή  Διοικητική  Αρχή  της 
χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούται η ως άνω 
προϋπόθεση, για τα ως άνω πρόσωπα.

18.2.3. Για  την  περίπτωση  14.1.4.  της  παρούσας,  υπεύθυνη  δήλωση,  ότι  ο 
υποψήφιος  δεν  έχει  διαπράξει  βαρύ  επαγγελματικό  παράπτωμα  που  μπορεί  να 
διαπιστωθεί, με οποιοδήποτε μέσο, από την Ε.Ε.Τ.Τ.
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18.2.4. Για  την  περίπτωση  14.1.5.  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  καταβολής  των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον υποψήφιο και το απασχολούμενο σε αυτόν 
προσωπικό, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους.

18.2.5. Για την περίπτωση 14.1.6. της παρούσας, πιστοποιητικό πληρωμής φόρων 
και τελών, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους.

18.2.6. Για  την  περίπτωση  14.1.7.  της  παρούσας,  υπεύθυνη  δήλωση,  που  θα 
υπογράφεται  από όλους τους διαγωνιζόμενους (εκπροσώπους των κοινοπρακτικών 
σχημάτων σε περίπτωση κοινοπραξίας), ότι το σύνολο των υποβαλλομένων στοιχείων 
είναι αληθές.

18.2.7. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων,  τα ως άνω 
δικαιολογητικά  πρέπει  να  αφορούν  τα  ως  άνω  Φυσικά  Πρόσωπα  ή  τις  ατομικές 
επιχειρήσεις. Σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιριών, τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να 
αφορούν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Σε περίπτωση άλλου 
τύπου  εταιριών  (Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.,  Ε.Ε.  κ.τ.λ.),  τα  ως  άνω  δικαιολογητικά  πρέπει  να 
αφορούν στους διαχειριστές  τους.  Σε  περίπτωση,  τέλος,  κοινοπραξίας  τα ως άνω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται από το κάθε ένα μέλος αυτής, ανάλογα με 
τη νομική του μορφή. 

18.2.8. Εάν τα έγγραφα αυτά και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, 
είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, ή στα 
κράτη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον 
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  του  αρμόδιου 
επαγγελματικού φορέα  της  χώρας  καταγωγής  ή  προέλευσης  του διαγωνιζόμενου. 
Στην  ένορκη  βεβαίωση  /  υπεύθυνη  δήλωση  θα  δηλώνεται,  καταρχήν,  αδυναμία 
έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στο αντίστοιχο Κράτος-Μέλος.

18.3.    Πιστοποιητικά Χρηματοοικονομικής Ικανότητας  :  

18.3.1. Ισολογισμούς  ή  αποσπάσματα  ισολογισμών  των  τριών  (3)  τελευταίων 
οικονομικών  χρήσεων,  στην  περίπτωση  που  η  δημοσίευση  των  ισολογισμών 
απαιτείται,  σύμφωνα  με  την  περί  εταιριών  νομοθεσία  της  χώρας,  όπου  ο 
διαγωνιζόμενος  (ή  εφόσον  πρόκειται  περί  κοινοπραξίας,  τα  μέλη  αυτής)  είναι 
εγκατεστημένος. 

18.3.2. Σε περίπτωση υποψηφίου που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνη δήλωση περί  του ολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών του διαγωνιζόμενου (ή των μελών της κοινοπραξίας) για τις (3) τελευταίες 
οικονομικές  χρήσεις,  συναρτήσει  της  ημερομηνίας  δημιουργίας  του  οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, καθώς και Τραπεζικές Βεβαιώσεις στις 
οποίες θα δηλώνεται το ύψος της πιστοληπτικής ικανότητας του διαγωνιζόμενου (ή 
των μελών της κοινοπραξίας).
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18.4. Υπενθυμίζεται η υποχρέωση υποβολής των ως άνω δικαιολογητικών για κάθε 
µέλος ξεχωριστά σε περίπτωση ένωσης / σύμπραξης / κοινοπραξίας.

18.5.Η  με  οποιοδήποτε  τρόπο  μεταβολή  της  σύνθεσης  των  προσώπων  που 
απαρτίζουν την  ένωση προσώπων ή την κοινοπραξία  κλπ που έλαβε μέρος στον 
διαγωνισμό  και  υπέβαλε  προσφορά  ισοδυναμεί  με  υπαίτια,  εκ  μέρους  του 
διαγωνιζόμενου,  απόσυρση  της  προσφοράς  του  και  αποκλεισμό  του  από  την 
περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ενώ δεν αποκλείεται αξίωση αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας 
που ενδέχεται  να υποστεί  η  ΕΕΤΤ από την ως άνω μεταβολή της  σύνθεσης  του 
διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 19
Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

Ο  Φάκελος  αυτός  θα  υποβληθεί  σε  δύο  (2)  αντίτυπα,  ένα  (1)  εκ  των  οποίων 
πρωτότυπο  το  οποίο  θα  πρέπει  κάθε  σελίδα  του  να  φέρει  την  μονογραφή  του 
νόμιμου  εκπρόσωπου.  Αυτό  το  αντίτυπο  επικρατεί  των  άλλων  σε  περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ τους. Δεδομένου ότι τα περιεχόμενα του Φακέλου αυτού αποτελούν 
βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με τα κριτήρια 
του παραρτήματος Α της παρούσης, από τα οποία προκύπτει η Τεχνική Βαθμολογία 
των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 21, θα πρέπει οι σχετικές 
πληροφορίες να είναι όσο το δυνατό πιο αναλυτικές και εμπεριστατωμένες. Από το 
προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να συνάγεται σαφώς: 

1. Το  μέγεθος  της  εταιρίας  (αριθμός  προσωπικού,  υλικά  και  τεχνικά  μέσα 
καθαρισμού)                                                      

2. Το πελατολόγιο της εταιρείας (πελάτες με  ισχύουσες κατά τον χρόνο υποβολής 
της  προσφοράς,  συμβάσεις  για  την  παροχή  παρόμοιων  υπηρεσιών  ανάλογου 
μεγέθους και ποιότητας με αυτές που ζητεί η ΕΕΤΤ)     

3. Κύκλος εργασιών (ισολογισμός ή αποσπάσματα ισολογισμού 3 τελευταίων ετών, 
υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων 
ετών)   

4. Συστάσεις ή και επιστολές καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων                      

Άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση του διαγωνιζομένου, τεκμηριώνουν την αξιοπιστία 
του για την ανάληψη του έργου αυτού μπορούν να κατατεθούν επίσης.

Άρθρο 20
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

20.1.  Ο  φάκελος  οικονομικής  προσφοράς  θα  υποβληθεί  σε  ένα  (1)  αντίτυπο 
(πρωτότυπο)  και   περιλαμβάνει  συμπληρωμένο  το  έντυπο  του  Παραρτήματος  Δ 
(Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται το συνολικό 
προτεινόμενο ποσό για το διάστημα των τριών (3) ετών. Επίσης θα πρέπει να δίνεται 
το  ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  μηνιαίο  κόστος  της  παροχής  των  υπηρεσιών 
καθαρισμού.  Η  τιμή  και  στις  δύο  περιπτώσεις  αναγράφεται  ολογράφως  και 
αριθμητικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή υπερισχύει 
της αριθμητικής.  Τις διορθώσεις αυτές καθώς και τις διορθώσεις τυχόν λογιστικών 
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λαθών κάνει η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα στοιχεία της προσφοράς ισχύουν όπως 
θα διορθωθούν από αυτήν.

20.2.Υποβολή οικονομικής προσφοράς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται 
την απόρριψή της ως απαράδεκτη. Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται 
δωρεάν  θα  αναγραφούν  στο  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς  με  την  ένδειξη 
«Δωρεάν». 

Άρθρο 21
Κριτήριο  Ανάθεσης της Σύμβασης

Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. Πρώτα θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η τεχνική προσφορά 
των υποψηφίων σύμφωνα με την εμπειρία τους και τις  συναφείς δραστηριότητές 
τους (πελατολόγιο, κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας, αριθμός προσωπικού, όπως 
ενδεικτικά  αναφέρονται  στο  Παράρτημα  Β)  και  στην  συνέχεια  θα  αξιολογηθεί  η 
οικονομική τους προσφορά. Η τελική βαθμολογία κάθε προσφοράς (Β) προκύπτει από 
τον  ακόλουθο  τύπο  :  Β=  0.70  χαμηλότερη  οικονομική  προσφορά  /  οικονομική 
προσφορά υποψηφίου  + 0.30 τεχνική βαθμολογία υποψήφιου / μεγαλύτερη τεχνική 
βαθμολογία. Ο τύπος είναι Β= 0.7xKmin/K+0.3T/Tmax.

Η  τελική  βαθμολογία  στρογγυλοποιείται  στα  2  δεκαδικά  ψηφία.  Οι  τελικές 
βαθμολογίες  ταξινομούνται  σε  φθίνουσα σειρά  για  την  επιλογή του πρώτου,  του 
δεύτερου κλπ. Επικρατέστερη είναι προσφορά με την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία 
Β.

Προσφορές που έχουν ίσες τελικές βαθμολογίες (Β) θεωρούνται ισοδύναμες.  Στην 
περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως 
προς την τεχνική  βαθμολογία του υποψηφίου.

Άρθρο 22
Επιτροπή Διαγωνισμού 

Για την διεξαγωγή του διαγωνισμού και τον έλεγχο υποβολής των δικαιολογητικών 
συμμετοχής  συστήνεται  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα  οριζόμενα  στο  άρθρο  17  του  Κανονισμού  Σύναψης  Συμβάσεων 
Προμηθειών Υπηρεσιών και μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β’ 1750/31.12.01).  Ο χρόνος 
των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη 
αυτών θα ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Άρθρο 23
Έλεγχος του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Η  αποσφράγιση  των  κυρίως  φακέλων  των  προσφορών  γίνεται  σε  δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, την ημερομηνία καταληκτικής υποβολής 
προσφορών  και  αμέσως  μετά  τη  λήξη  υποβολής  των  προσφορών,  στην  οποία 
μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια 
του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το πρόσωπο 
αυτό  θα  πρέπει  να προσκομίσει  (εκτός  του  φακέλου προσφοράς)  αντίγραφο του 
νομιμοποιητικού εγγράφου και την ταυτότητα του.
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Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε 
επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία:

Η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ) αριθμεί,  μονογράφει  και  αποσφραγίζει  τους κυρίως 
φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις 
υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό  (του κυρίου 
φακέλου προσφοράς)  και  μονογράφει.  Εάν δεν  υπάρχουν οι  τρεις  υποφάκελοι,  ο 
προσφέρων  αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία  αξιολόγησης  και  οι 
υποβληθέντες  υποφάκελοι  δεν  αποσφραγίζονται  και  παραμένουν  κλειστοί  στην 
Υπηρεσία. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής δεν χωρεί ένσταση. 

Κατά  την  ίδια  πρώτη  συνεδρίαση,  η  ΕΔ  αποσφραγίζει  τους  φακέλους 
Δικαιολογητικών,  μονογράφει  και  καταγράφει  στο  πρακτικό  της  τα  στοιχεία  που 
περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η ΕΔ ελέγχει την 
εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής,  την πληρότητα 
του φακέλου και  την  υποβολή ή  όχι  όλων των δικαιολογητικών.  Η ΕΔ δεν είναι 
υποχρεωμένη  κατά  την  αποσφράγιση  να  ελέγχει  τη  συμμόρφωση  των 
διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Προκήρυξης.

Στη συνέχεια η ΕΔ εξετάζει σε επόμενη συνεδρίασή της κεκλεισμένων των θυρών τα 
στοιχεία  των  φακέλων  προβαίνοντας  σε  λεπτομερή  έλεγχο  των  δικαιολογητικών 
συμμετοχής και της πλήρωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 
Η  ΕΔ  γνωστοποιεί  σε  όλους  τους  υποψήφιους  με  φάξ  τα  ονόματα  των 
διαγωνιζομένων  που  αποκλείονται  από  την  περαιτέρω  συμμετοχής  τους  στον 
διαγωνισμό  καθώς  και  τους  λόγους  αποκλεισμού  κάθε  ενός  από  αυτούς.  Οι 
αποκλεισθέντες  έχουν  το  δικαίωμα  υποβολής  ενστάσεων  κατά  τα  οριζόμενα  στο 
άρθρο 26 της παρούσας. 

Όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 
προσφορών των υπολοίπων μπορούν να το πράξουν στα γραφεία της ΕΕΤΤ, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής, από ώρα 09.00΄ μέχρι 14.00΄ εντός της εργάσιμης ημέρας 
που ακολουθεί το άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής,  της τεχνικής και της 
οικονομικής  προσφοράς.  Αντίγραφα  ή  φωτοτυπίες  για  το  σύνολο  ή  μέρος  του 
περιεχομένου  των  προσφορών  δεν  δίνονται,  είναι  δυνατόν  όμως  να  κρατηθούν 
σημειώσεις εκ μέρους των διαγωνιζομένων.

Οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς των αποκλεισθέντων υποψηφίων 
παραμένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες 
μετά το τέλος της διαδικασίας.

Άρθρο 24
Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Κατόπιν  προσκλήσεως  όσων  προσφερόντων  δεν  αποκλείσθηκαν  κατά  το 
προηγούμενο  στάδιο,  η  ΕΔ αποσφραγίζει  σε  δημόσια  συνεδρίαση τους  φακέλους 
τεχνικής προσφοράς αυτών και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά τους.   
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Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της ΕΔ ακολουθεί η αξιολόγηση των 
τεχνικών  προσφορών σύμφωνα με  τα  κριτήρια  της  παρούσας  Προκήρυξης.  Κάθε 
τεχνική προσφορά βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τους συντελεστές που 
αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσας και συντάσσεται Πίνακας Βαθμολογίας 
των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. 

Η ΕΔ μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές 
ερωτήσεις.  Διευκρινίσεις  που  δίδονται  αυτοβούλως  από  τους  συμμετέχοντες 
οποτεδήποτε  μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  τους  δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται 
να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση 
της προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 
δεν λαμβάνεται υπόψη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της ΕΔ, 
το  οποίο  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  στο  στάδιο  αυτό  υποψήφιους  με 
τηλεμοιοτυπία (fax) και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε προσφορά και για κάθε 
κριτήριο, ο βαθμός της ΕΔ, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, 
καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. 

Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της Οικονομικής Προσφοράς 
σε οποιοδήποτε σημείο της Τεχνικής Προσφοράς συνιστά λόγο αποκλεισμού από το 
Διαγωνισμό και απόρριψης της Προσφοράς.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών, η ΕΔ ορίζει  την ημερομηνία  και  ώρα ανοίγματος των οικονομικών 
προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν 
κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  επιστρέφονται  στους 
συμμετέχοντες μετά το πέρας του Διαγωνισμού χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Άρθρο 25
Έλεγχος και Αξιολόγηση του Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς

Η ΕΔ συνέρχεται  σε  νέα δημόσια  συνεδρίαση,  ο τόπος και  ο  χρόνος  της  οποίας 
γνωστοποιείται  με  σχετική  πρόσκληση  μέσω  τηλεομοιοτυπίας  (fax)  στους 
υποψηφίους των οποίων οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής 
αξιολόγησης και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Κατά τη συνεδρίαση 
μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι  συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του 
διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η ΕΔ μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις 
οικονομικές  προσφορές  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  των  οικονομικών 
στοιχείων. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών  προσφορών  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  20  της 
Προκήρυξης  και  προχωρά  στην  τελική  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  των 
προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 21 της Προκήρυξης.
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Η ΕΔ μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό με 
την  τελική  κατάταξη  των  προσφορών  κατά  φθίνουσα  σειρά  βαθμολόγησης  και 
συντάσσει  Εισήγηση  με  την  οποία  εισηγείται  προς  την  Ολομέλεια  της  ΕΕΤΤ την 
κατακύρωση του Διαγωνισμού βάσει του πίνακα βαθμολογίας.  Η ΕΕΤΤ αποφασίζει 
σχετικά  και  η  απόφαση  κοινοποιείται  στους  συμμετέχοντες  στο  στάδιο  αυτό  με 
αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 26
Ενστάσεις

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν κατά τα στάδια και προθεσμίες του διαγωνισμού, 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  21  του  Κανονισμού  σύναψης  συμβάσεων  προμηθειών, 
υπηρεσιών και μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ, Τεύχος Β’ 1750/31.12.01). 

Επί  τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων αποφαίνεται  η ΕΕΤΤ μετά από Εισήγηση της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Οι  αποφάσεις  που  εκδίδονται  επί  των  ενστάσεων 
κοινοποιούνται στους ενιστάμενους.

Ένσταση κατά συμμετοχής υποψηφίου κοινοποιείται υποχρεωτικά στον καθ’ ου από 
τον ενιστάμενο. Ο καθ’ ου έχει δικαίωμα να προβάλλει τις απόψεις του εντός τριών 
(3) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί η ένσταση.

Άρθρο 27
Κατακύρωση του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν κατακυρωθεί το αποτέλεσμά του από την 
ολομέλεια της ΕΕΤΤ. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον ανάδοχο και στους 
υποψήφιους με φαξ. 

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τη Προκήρυξη του 
διαγωνισμού  και  τα  στοιχεία  προσφοράς  του  αναδόχου,  περιέχει  δε  όσες 
τροποποιήσεις,  συμπληρώσεις,  διευκρινήσεις  κλπ  κρίνονται  αναγκαίες  για  την 
εξασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕΤΤ και την καλύτερη δυνατή αποτύπωση της 
βούλησης των μερών, στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών.

Άρθρο 28
Ματαίωση του διαγωνισμού

Η ΕΕΤΤ μπορεί να ματαιώσει ορισμένο διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 
ιδίως για:

(α) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, 

(β) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για 
την ΕΕΤΤ, 

(γ) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 
έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

(δ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών της ΕΕΤΤ ή 

(ε)  εάν  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  ισχύος  των  προσφορών,  εκτός  αν 
συμφωνήσει ο μειοδότης σε παράταση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   22



Κάθε απόφαση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το διενεργούμενο διαγωνισμό, κοινοποιείται 
στους συμμετέχοντες  ή /  και  στον ανάδοχο με επιστολή,  τηλεομοιοτυπία  ή άλλο 
πρόσφορο μέσο. 

Η ΕΕΤΤ δηλώνει ρητά ότι δεν δεσμεύεται με οποιονδήποτε τρόπο από την παρούσα 
πρόσκληση για ανάθεση της δημοπρατούμενης προμήθειας, δικαιούμενη να αναθέσει 
ή  όχι  κατά  την  ελεύθερη  κρίση  της,  να  ματαιώσει,  αναβάλει  ή  επαναλάβει  τον 
διαγωνισμό.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  δημιουργεί  υποχρέωση  αποζημίωσης 
διαγωνιζομένων  από  την  ΕΕΤΤ  για  οποιεσδήποτε  δαπάνες  ή  άλλες  θετικές  ή 
αποθετικές τους ζημίες,  εκτός εάν ορίζεται  διαφορετικά στις οικείες κοινοτικές και 
εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 29
Μερική επανάληψη του διαγωνισμού

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις των 
οποίων χωρεί διόρθωση, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία και να διαταχθεί η 
επανάληψή της από το σημείο που έγινε το λάθος ή διαπιστώθηκε η παράλειψη.

Άρθρο 30
Υπογραφή Σύμβασης

Ο  ανακηρυχθείς  ανάδοχος  θα  κληθεί  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την 
παρέλευση της προθεσμίας άσκησης των σχετικών ενστάσεων για την υπογραφή της 
σύμβασης.  Μέσα  στην  ίδια  προθεσμία  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να 
προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (άρθρο 9 της παρούσας). Εάν, 
για οποιοδήποτε λόγο, ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή 
της σύμβασης ή εάν δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα, κηρύσσεται έκπτωτος. 
Στην  περίπτωση  αυτή  καταπίπτει  υπέρ  της  ΕΕΤΤ  η  Εγγύηση  Συμμετοχής  στον 
διαγωνισμό,  ως  ειδική  ποινή,  επιφυλασσομένων  των  δικαιωμάτων  της  ΕΕΤΤ  για 
πλήρη αποκατάσταση της ζημίας της. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προθεσμία ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα 
και κηρυχθεί κατά συνέπεια έκπτωτος σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ διατηρεί το 
δικαίωμα  να  καλέσει  υπό  τους  ίδιους  ακριβώς  όρους  τον  δεύτερο  κατά  σειρά 
μειοδότη.  Και  ο δεύτερος κατά σειρά μειοδότης θα πρέπει  να εμφανιστεί  για την 
υπογραφή της σύμβασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της ΕΕΤΤ ότι καλείται ως ανάδοχος 
μετά την κήρυξη ως έκπτωτου του πρώτου κατά σειρά μειοδότη. Μέσα στην ίδια 
προθεσμία θα είναι εξάλλου υποχρεωμένος να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης (άρθρο 9 της παρούσας).

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  δηλώνει  εγγράφως  στην  ΕΕΤΤ  κάθε  μεταβολή  που 
γίνεται  στην  έδρα  της  επιχείρησης  σε  σχέση  με  την  αρχικώς  δηλωθείσα  στον 
διαγωνισμό μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας, άλλως κάθε κοινοποίηση 
που γίνεται στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά 
της. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   23



Άρθρο 31
Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η  Ολομέλεια  της  ΕΕΤΤ  ορίζει  το  μέλος  του  προσωπικού της   ή  Επιτροπή 
απαρτιζόμενη  από  υπαλλήλους  της,  που  θα  επιφορτισθεί  με  το  έργο  της 
παρακολούθησης  της  Σύμβασης  και  της  τήρησης  των  όρων  αυτής  από  τον 
Ανάδοχο. 

Άρθρο 32
Ποινικές ρήτρες- Θάνατος ή πτώχευση αναδόχου

Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του  Αναδόχου επιτρέπει στην ΕΕΤΤ 
να  απαιτήσει  την  κατάπτωση  ποινικών  ρητρών  όπως  αυτές  προσδιορίζονται 
ειδικότερα στο κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση θανάτου ή 
πτώχευσης του αναδόχου η ΕΕΤΤ αποφασίζει μονομερώς για την τύχη αυτής, όπως 
ειδικότερα προσδιορίζεται στο κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Άρθρο 33
Εκχώρηση και υπεργολαβία

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του συνόλου ή μέρους της σύμβασης. 
Κατ’  εξαίρεση,  επιτρέπεται  η  υπεργολαβική  ανάθεση  μέρους  των  υπηρεσιών  της 
Σύμβασης,  κατόπιν εγκριτικής απόφασης της ΕΕΤΤ, αλλά στην περίπτωση αυτή ο 
ανάδοχος διατηρεί εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη με τον υπεργολάβο, τόσο για 
την καλή εκτέλεση της σύμβασης, όσο και για την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας 
που οφείλεται στο γεγονός της  υπεργολαβικής ανάθεσης.

Άρθρο 34
Εμπιστευτικότητα- Πνευματική ιδιοκτησία

Απαγορεύεται  οποιαδήποτε από πλευράς του αναδόχου δημοσιότητα  ή διαφήμιση 
αναφορικά  με  τον  παρόντα  διαγωνισμό  ή  την  σύμβαση,  χωρίς  προγενέστερη 
έγγραφη άδεια της ΕΕΤΤ. Ο όρος αυτός εξακολουθεί να ισχύει σε όλη την διάρκεια 
ισχύος της σύμβασης, καθώς και μετά την λήξη ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
λύση αυτής.

Η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο έτη τα στοιχεία που τίθενται στην 
διάθεσή της από προσφέροντες, ιδίως εάν αφορούν τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες 
και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,  εφόσον αυτά φέρουν την 
ένδειξη «Εμπιστευτικό Έγγραφο». Παράβαση της αρχής εμπιστευτικότητας προκύπτει 
μόνο από έγγραφο που έχει εκδώσει όργανο της ΕΕΤΤ. 

Η εμπιστευτικότητα αίρεται πάντοτε κατόπιν συμφωνίας. Αίρεται δε αυτοδικαίως σε 
περίπτωση εκκρεμούς ένστασης, δίκης ή διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο 
και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους νομικούς τους παραστάτες καθώς 
τους δικαστές / διαιτητές. Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την 
Εταιρία προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.\
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Άρθρο 35
Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ο Ανάδοχος  οφείλει  να  εκτελεί  τα  καθήκοντα  που  αναλαμβάνει  με  τη  σύμβαση 
σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης,  της  Προκήρυξης,  της  απόφασης 
κατακύρωσης  και  της  προσφοράς  του,  διαφορετικά  υποχρεούται  να  αποζημιώσει 
κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Οι πιο πάνω όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την 
καλή πίστη και αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την καλύτερη εκτέλεση του έργου 
του  Αναδόχου.  Ωστόσο,  σε  περίπτωση  αντίφασης  ή  ασυμφωνίας  μεταξύ  τους, 
εφαρμόζονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας το κείμενο της σύμβασης, η 
παρούσα  Προκήρυξη,  η  απόφαση  κατακύρωσης  και  η  τεχνική  και  οικονομική 
προσφορά του αναδόχου.

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να 
υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τη σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις 
ίδιες αρμοδιότητες.  Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και  του 
Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη 
γραπτή  έγκριση  αυτής.  Ο  Εκπρόσωπος  και  ο  Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος  του 
Αναδόχου είναι,  μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα 
τα  θέματα  που  αφορούν  τη  σύμβαση  και  να  διευθετούν  για  λογαριασμό  του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε 
και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για 
την  εκτέλεση  των  υποχρεώσεων  της  σύμβασης.  Σε  περίπτωση  διαπίστωσης 
παραβάσεων των διατάξεων της εν λόγω νομοθεσίας,  από τον Ανάδοχο, κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά, σύμφωνα 
με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010).

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Άρθρο 36
Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η  Προκήρυξη  και  η  σύμβαση  που  θα  υπογραφεί  από  την  κατακύρωση  του 
διαγωνισμού με βάση την Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου  διέπεται από 
το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης και την 
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εκτέλεση  της  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  καλής  πίστης  και  των 
συναλλακτικών ηθών.

Σε  περίπτωση  που  δεν  επιτευχθεί  φιλική  επίλυση  της  διαφοράς  μέσα  σε  εύλογο 
χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την 
επίλυσή  της  στην  αρμοδιότητα  των  Ελληνικών  Δικαστηρίων  που  εδρεύουν  στην 
Αθήνα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ  ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ
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Παράρτημα Α: Κριτήρια Αξιολόγησης

Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Παροχής Υπηρεσιών 

Μέγεθος Εταιρίας ( αριθμός προσωπικού, υλικά και τεχνικά μέσα καθαρισμού) 
Πελατολόγιο (πελάτες με  ισχύουσες κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, Συμβάσεις για 
την παροχή παρόμοιων υπηρεσιών ανάλογου μεγέθους και ποιότητας με αυτές που ζητεί η 
ΕΕΤΤ)     
Κύκλος εργασιών (ισολογισμός ή αποσπάσματα ισολογισμού 3 τελευταίων ετών, υπεύθυνη 
δήλωση περί του ολικού ύψους κύκλου εργασιών των 3 τελευταίων ετών)   
Συστάσεις ή και επιστολές καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων                      

Τα ως άνω αποτελούν τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των 
συμμετεχουσών εταιρειών τα οποία βαθμολογούνται ανεξάρτητα με τον ίδιο συντελεστή 
βαρύτητας 25%. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου παίρνει τιμές από 0 έως 100. 
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Παράρτημα Β: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επωνυμία Τράπεζας
Κατάστημα
Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Φαξ

Ημερομηνία Έκδοσης……………………

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Λεωφ. Κηφισίας 60 
15125, Μαρούσι

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπ'Αριθμ..........
Για ποσό..........ΕΥΡΩ………..

Με την παρούσα μας, σας γνωστοποιούμε ότι, εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα 
και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ:*************αριθμητικώς (ολογράφως) υπέρ της 
εταιρίας  (πλήρης επωνυμία ...),  (πλήρης δ/νση,  Τ.Κ............).,  για τη συμμετοχή της στον 
Διαγωνισμό που διενεργείται  από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ)

<< Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων της  ΕΕΤΤ>> σύμφωνα με τους 
όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη, την οποία ήδη γνωρίζουμε.

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί 
ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το 
νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώνουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι 
από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η  εγγύηση  που  παρέχεται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  ισχύει  μέχρι  την  επιστροφή  της 
εγγυητικής επιστολής σε εμάς, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, ότι μας απαλλάσσετε από την 
παρούσα εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς 
του ποσού της εγγύησης. Σε περίπτωση όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον 
οποίο  εγγυόμαστε,  ισχύει  μέχρι  την  αντικατάστασή  της  με  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής 
Εκτελέσεως των όρων της σχετικής σύμβασης που Θα υπογραφεί ή των επιστολών που θα 
ανταλλαγούν στη θέση της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει το ως άνω ποσό της εγγύησης.

Βεβαιώνουμε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει χορηγήσει η 
Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και 
το  ποσό  της  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων,  που  έχει  καθορίσει  το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από τους 
Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από 
αυτήν, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Με τιμή

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ...............
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Παράρτημα Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Επωνυμία Τράπεζας
Κατάστημα
Διεύθυνση
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο 
Φαξ

Ημερομηνία Έκδοσης……………………

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Λεωφ. Κηφισίας 60 
15125, Μαρούσι

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για ποσό..........ΕΥΡΩ………..

Με την παρούσα μας, σας γνωστοποιούμε ότι, εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, ανεπιφύλακτα 
και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 
της διζήσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ:*************αριθμητικώς (ολογράφως) υπέρ της 
εταιρίας  (πλήρης επωνυμία ...),  (πλήρης δ/νση,  Τ.Κ............).,  για την καλή εκτέλεση των 
όρων της μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και της 
«Σύμβασης .........», του έργου  << Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων 
της  Ε.Ε.Τ.Τ>>

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεση σας και θα σας καταβληθεί 
ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το 
νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώνουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι 
από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η  εγγύηση  που  παρέχεται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  ισχύει  μέχρι  την  επιστροφή  της 
εγγυητικής επιστολής σε εμάς, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας, ότι μας απαλλάσσετε από την 
παρούσα εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς 
του ποσού της εγγύησης. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν μειώνει το ως άνω ποσό της εγγύησης.

Βεβαιώνουμε, υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχει χορηγήσει η 
Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και 
το  ποσό  της  παρούσας,  δεν  υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων,  που  έχει  καθορίσει  το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από τους 
Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από 
αυτήν, είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Με τιμή

 .............ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........
................ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ...............
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Παράρτημα Δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ

Κύριοι, 

O  .......................................……………………...............  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  Εταιρείας  / 
κοινοπρακτικού σχήματος / ομίλου / ένωσης /σύμπραξης με την επωνυμία .......................................
……….……………............... δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση του τεύχους του Διαγωνισμού και των 
παραρτημάτων αυτού, το οποίο αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και δηλώνω ότι η Εταιρεία / κοινοπρακτικό 
σχήμα / όμιλος / ένωση /σύμπραξη, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος έχει την ικανότητα να παρέχει τις 
υπηρεσίες καθαρισμού που αναφέρονται στο Τεύχος Διαγωνισμού εντός των χρονικών περιθωρίων 
της  Σύμβασης  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  του  Τεύχους  Διαγωνισμού.  Για  το  σκοπό  αυτό 
προσφέρουμε με την παρούσα το συνολικό ποσό

των............... (αριθμητικώς).......................Ευρώ

.....................(ολογράφως).......................Ευρώ

και μηνιαίως το ποσό 

των............... (αριθμητικώς).......................Ευρώ

.....................(ολογράφως).......................Ευρώ

για  την  ανάληψη  του  έργου  <<  Παροχή  υπηρεσιών  καθαρισμού  των  γραφειακών  χώρων  της 
Ε.Ε.Τ.Τ>>

Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα, φόρους, δασμούς κ.λ.π. Δεν θα περιλαμβάνει 
μόνον τον Φ.Π.Α. επί των τιμολογίων προς την ΕΕΤΤ.

Περαιτέρω, δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-7-2010) ότι:

(α) Για τους σκοπούς του προκηρυσσόμενου έργου σκοπεύω να απασχολήσω ….. (ολογράφως) … 
(αριθμητικώς)  άτομα,  τα  οποία  θα  εργάζονται  καθημερινώς,  από  Δευτέρα  έως  Παρασκευή,  τις 
ακόλουθες ημέρες και ώρες:

(β) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις  πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των 
απασχολούμενων  εργαζόμενων,  ανέρχεται  μηνιαίως  στο  ποσό  των  ............... 
(αριθμητικώς).......................Ευρώ .....................(ολογράφως) 

Ευρώ

(γ)  Το  ύψος  των  ασφαλιστικών  εισφορών  με  βάση  τα  προϋπολογισθέντα  ποσά,  υπολογίζεται 
ανερχόμενο σε (αριθμητικώς).......................Ευρώ, .....................(ολογράφως) Eυρώ

δ)  τα  τετραγωνικά  μέτρα  καθαρισμού  ανά  απασχολούμενο  άτομο  ανέρχονται  σε  …………………
(Αριθμητικώς και ολογράφως ) Ευρώ.
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(ε)  Το  εύλογο  ποσοστό  διοικητικού  κόστους  παροχής  των  προκηρυσσόμενων  υπηρεσιών,  των 
αναλωσίμων,  του  εργολαβικού  κέρδους  και  των  νόμιμων  κρατήσεων  υπέρ  δημοσίου  και  τρίτων 
ανέρχεται σε (αριθμητικώς).......................Ευρώ .....................(ολογράφως) Ευρώ

Με τιμή 

…………………….(ημερομηνία)

Υπογραφή
(Νόμιμου Εκπροσώπου + Σφραγίδα 
Εταιρείας / κοινοπρακτικού σχήματος

/ομίλου/ένωσης/σύμπραξη
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