ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
I. ΓΕΝΙΚΑ
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ του κτιρίου του
Πλοθγικοφ τακμοφ Πειραιά και του Οικίςκου ςτο λιμζνα Ικονίου για τθν χρονικι περίοδο από Μάρτιο 2019 ζωσ και
31/12/2019. Οι ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ αφοροφν κακαριςμό των κτιρίων που φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.
Πίνακασ κτιρίων για παροχή υπηρεςιϊν
Α/Α

ΚΣΙΡΙΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ

01.

Πλοηγικόσ ταθμόσ Πειραιά (Θζςη Παλατάκι, Κεντρικόσ
Λιμζνασ Πειραιά, Πφλη Ε11, Πειραιάσ)

815

02.

Οικίςκοσ (Λιμζνασ Ικονίου, Πειραιάσ)

30
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II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των ζντεκα χιλιάδων ευρϊ #11.000€#
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και των νομίμων κρατήςεων υπζρ Δημοςίου.
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ
Α. Ωσ προσ τον τεχνικό εξοπλιςμό κακαριςμοφ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει:
1.

Καρότςια κακαριςμοφ με ςφςτθμα τουλάχιςτον δφο (02) κουβάδων με ςτθρίγματα για κοντάρια μάπασ
και ςάκο απορριμμάτων.

2.

Ηλεκτρικζσ ςκοφπεσ με ειδικό φίλτρο κατακράτθςθσ μικροβίων ςκόνθσ.

3.

Περιςτροφικζσ μθχανζσ πλυςίματοσ δαπζδων.

4.

Μθχανι πλφςθσ – απόπλυςθσ υφαςμάτινων επιφανειϊν.

5.

Μθχανι ξθρισ – υγρισ αναρρόφθςθσ.

6.

άρωκρα ΜΟΠ (παρκετζηεσ).

7.

φουγγαρίςτρεσ – Γάντια οικιακοφ τφπου – Κακαριςτιρεσ περςίδων.

8.

Πανιά κακαριότθτασ υφαςμάτινα και τφπου ςπογγοπετςζτασ.

9.

Καρότςια τροχιλατα για τθν μεταφορά απορριμμάτων.

10. ακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων, ανκεκτικζσ διαφόρων μεγεκϊν.
11. Πιεςτικό πλυςτικοφ (ηεςτοφ – κρφου νεροφ).
12. κάλα.
13. Μπαλαντζηεσ.
Ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ για τθν κακαριότθτα και
να είναι ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ.
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να διαςφαλίηει τθν ςυνεχι και αδιάλειπτθ τεχνικι υποςτιριξθ
(επιςκευζσ, ανταλλακτικά και υλικά που είναι αναγκαία για τθν λειτουργία του εξοπλιςμοφ).
Σα αναλϊςιμα υλικά του εξοπλιςμοφ (ςφουγγαρίςτρεσ, ςφουγγάρια, πανιά κ.α.) κα ανανεϊνονται με μζριμνα και
δαπάνθ του Αναδόχου όποτε αυτό απαιτείται.
Β. Προϊόντα - Τλικά Κακαριςμοφ:
Α. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει και να χρθςιμοποιεί αναλόγωσ με τθν επιφάνεια κακαριςμοφ:
1.

Απορρυπαντικά κακαριςτικά δαπζδου

2.

Τγρό κακαριςτικό μοκετϊν

3.

Απορρυπαντικά κακαριςτικά δφςκολων ρφπων

4.

Τγρό κακαριςτικό υαλοπινάκων και κακρεπτϊν

5.

Αφαιρετικό αλάτων από βρφςεσ και είδθ υγιεινισ

6.

Γυαλιςτικό μεταλλικϊν επιφανειϊν

7.

Αυτογυάλιςτθ μεταλλικι παρκετίνθ για διάφορα είδθ δαπζδων (Linoleum, μάρμαρο, πλαςτικό δάπεδο)

Β. Σα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει να πλθροφν τα κάτωκι αναφερόμενα:
1.

Σα προϊόντα κακαριςμοφ να είναι εγκεκριμζνα από το γενικό Χθμείο του Κράτουσ.

2. Σα απορρυπαντικά προϊόντα να μθν είναι επιβλαβι για τθν υγεία, να μθν αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ και να
μθν προκαλοφν φκορζσ ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτιρίων.
3. Να χρθςιμοποιοφνται ενϊςεισ χλωρίου για απολφμανςθ μετά τον κακαριςμό των ειδϊν υγιεινισ (νιπτιρεσ,
βρφςεσ, λεκάνεσ, πλακάκια, WC κ.λ.π.)
4. Σα προϊόντα κακαριςμοφ να παρζχονται ςτο προςωπικό του ςυνεργείου κακαριςμοφ ςτθ ςυςκευαςία και με
τθν ςφνκεςθ – διάλυςθ τθσ εταιρείασ παραγωγισ τουσ, ςυνοδευόμενα από δοςομετρθτι.
Γ. Χριςθ Προϊόντων
1. Η διάλυςθ των παραςκευαηόμενων διαλυμάτων (προσ χριςθ) των προϊόντων κακαριςμοφ που κα κάνουν οι
κακαριςτζσ να είναι ςφμφωνεσ με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ των προϊόντων.
2. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ να διαςφαλίηει τθν ςυνεχι και πλιρθ παροχι των απαιτοφμενων
υλικϊν κακαριςμοφ.
V. ΕΛΑΧΙΣΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ ϊρεσ απαςχόλθςθσ κα είναι θμερθςίωσ οι τζςςερισ (04) ϊρεσ για απαςχόλθςθ τουλάχιςτον
ενόσ (01) ατόμου, από Δευτζρα ζωσ και Παραςκευι.
ΧΪΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΣΡΑΣΩΝΙΜΟΤ, ΑΙΘΟΤΕ ΤΚΕΨΕΩΝ, ΧΪΡΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΟΙΝΟΤ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ, ΚΛΙΜΑΚΟΣΑΙΑ,
ΑΝΕΛΚΤΣΉΡΕ, ΕΙΟΔΟΙ.
α) Κακαριςμόσ δαπζδων (ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα) με χριςθ των κατάλλθλων ανά επιφάνεια κακαριςτικϊν
υχνότθτα: Καθημερινά.
β) Κακαριςμόσ μοκετϊν - χαλιϊν (ςκοφπιςμα με ειδικά μζςα) όπου υπάρχουν
υχνότθτα: 3 φορζσ την εβδομάδα.
γ) Κακαριςμόσ επιφανειϊν γραφείων και επίπλων γενικότερα με κάκε πρόςφορο μζςο
υχνότθτα: Καθημερινά.
δ) Κακαριςμόσ των τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν με ςπρζι και γυάλιςμα με ςτεγνό πανί, κακαριςμόσ των αξεςουάρ των
γραφείων (μολυβοκικεσ, χαρτοςτάτεσ, κλπ) των υποποδίων και των κακιςμάτων (πλάτθ, βάςεισ, τροχοί κλπ), πλφςιμο
όλων των καλακιϊν αχριςτων μζςα – ζξω και αυτϊν (καλακιϊν) των κοινόχρθςτων χϊρων.
υχνότθτα: 1 φορά / εβδομάδα
ε) Αποκομιδι των απορριμμάτων από τα ειδικά δοχεία των παραπάνω χϊρων
υχνότθτα: Καθημερινά.
ςτ) Κακαριςμόσ ανελκυςτιρα (δάπεδα και εςωτερικζσ επιφάνειεσ)
υχνότθτα: 2 φορζσ την εβδομάδα.
ΣΟΤΑΛΕΣΕ
υχνότθτα: Κακθμερινά
Κακαριςμόσ τουαλετϊν που κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α) Επιμελισ κακαριςμόσ δαπζδων (ςκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα) με χριςθ ειδικϊν κακαριςτικϊν αναλόγωσ του
υλικοφ,
β) Επιμελισ κακαριςμόσ ειδϊν υγιεινισ (νιπτιρεσ και τουαλζτεσ) με χριςθ των κατάλλθλων κακαριςτικϊν και με
ξεχωριςτά κακαριςτικά μζςα για τουσ νιπτιρεσ και τισ τουαλζτεσ - Αφαίρεςθ των αλάτων από τισ μπαταρίεσ,
γ) κακαριςμόσ με ειδικά κακαριςτικά των επιφανειϊν των τοίχων όπου υπάρχουν πλακάκια

δ) κακαριςμόσ κακρεπτϊν,
ε) αποκομιδι απορριμμάτων από ειδικοφσ κάδουσ,
ςτ) τροφοδοςία ειδικϊν κθκϊν με υγρό ςαποφνι,
η) αντικατάςταςθ χαρτιϊν υγείασ και χειροπετςετϊν ανελλιπϊσ μζχρι το πζρασ των εργάςιμων ωρϊν .
Οι κακαριςμοί των τουαλετϊν κα γίνονται με χριςθ ξεχωριςτϊν μζςων (ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, κουβάδεσ, ςφουγγάρια,
πανιά) από αυτά που κα χρθςιμοποιοφνται ςτουσ κφριουσ χϊρουσ.
Σα μζςα αυτά κα χρθςιμοποιοφνται μόνο για τουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ και κα αντικακίςτανται μθνιαίωσ.
ΑΙΘΟΤΕ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Θα διεξάγεται ςε μηνιαία βάςη κακαριςμόσ των χϊρων ο οποίοσ κα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α) Κακαριςμό δαπζδων (ςκοφπιςμα & ςφουγγάριςμα) με χριςθ των κατάλλθλων ανά επιφάνεια κακαριςτικϊν.
β) Εςωτερικό και εξωτερικό κακαριςμό υαλοπινάκων
γ) Κακαριςμό κυρϊν
ε μηνιαία βάςη θα γίνεται απολφμανςη - απεντόμωςη των χϊρων
ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Θα διεξάγεται ςε μηνιαία βάςη κακαριςμόσ των εξωτερικϊν χϊρων (εξωςτϊν, μπαλκονιϊν κλπ) με ςκοφπιςμα και
ςφουγγάριςμα των επιφανειϊν, κακαριςμό κιγκλιδωμάτων κλπ.
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ
Η αποκομιδι των απορριμμάτων από τουσ χϊρουσ των Τπθρεςιϊν προσ τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ και μθ, κα γίνεται
καθημερινά, με ευκφνθ του αναδόχου αφοφ γίνει πρϊτα ο απαιτοφμενοσ διαχωριςμόσ ςε ανακυκλϊςιμα υλικά και μι.
(ςθμ. ο αρχικόσ διαχωριςμόσ κα γίνεται από τισ Τπθρεςίεσ).
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ
Κακαριςμόσ των εςωτερικϊν επιφανειϊν των υαλοπινάκων με ειδικά κακαριςτικά.
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ
Κακαριςμόσ με ειδικά κακαριςτικά των εξωτερικϊν επιφανειϊν των υαλοπινάκων (όπου υπάρχει πρόςβαςθ) και των
πρεβαηιϊν κακϊσ και των επιφανειϊν των κυρϊν εςωτερικϊν και εξωτερικϊν.
Επιςημαίνεται ότι τα υλικά καθαριότητασ για όλα τα κτίρια του πίνακα κτιρίων (καθαριςτικά πατϊματοσ - χαρτί
τουαλζτασ - υγροςάπουνο κ.λ.π.) που θα χρηςιμοποιηθοφν βαρφνουν τον Ανάδοχο.
VI. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηονται τα κτίρια του ΠΙΝΑΚΑ 1 τθσ παροφςασ.
VII. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ο χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν ξεκινά από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και ιςχφει μζχρι τθν
31/12/2019.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια επιτροπι Παρακολοφκθςθσ
Παραλαβισ Ειδϊν και Τπθρεςιϊν του Κ.Λ.Π./Π..Π..
Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι:


Να βεβαιϊνει ότι ο Ανάδοχοσ διακζτει και χρθςιμοποιεί το ελάχιςτο προβλεπόμενο από τθ φμβαςθ
προςωπικό.



Να ελζγχει τθν καλι εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ και των όρων των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

Η επιτροπι, ςτο πλαίςιο των εργαςιϊν τθσ, κα πρζπει να διενεργεί επιτόπιουσ ελζγχουσ – αυτοψίεσ ςτα κτίρια με α/α 01και
02 του πίνακα 1 και ακολοφκωσ, ςτο τζλοσ κάκε μινα, να ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό, ςτο οποίο κα αναφζρεται ρθτά θ
τιρθςθ ι μθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ από πλευράσ αναδόχου.
τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτο εν λόγω πρακτικό κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι
όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν.

IX. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται – κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147) κατά τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ ςτθν υποβολι Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α και
καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ καλφπτει
ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται ςτουσ δϊδεκα (12) μήνεσ από τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ. Επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα ςτο τζλοσ του παρόντοσ τεφχουσ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν
τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και ςε κάκε
περίπτωςθ τα κάτωκι:
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα
που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται
ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ και προδιαγραφζσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
2. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα
που επικυμεί να υποβάλει προςφορά με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει τθν υποχρζωςθ του για τθν απαρζγκλιτθ
τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι των νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν
μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία κλαδικι Ε όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, τιρθςθ του νόμιμου
ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ.
3. Κατάςταςθ προςωπικοφ κεωρθμζνθ, κατά ειδικότθτα, από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ςτθν
οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ
ςτθν επιχείρθςθ. Η εν λόγω κατάςταςθ, με φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ του προςωπικοφ που κα απαςχολείται για τον
κακαριςμό των κτιρίων κα προςκομιςτοφν με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1.Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε περίπτωςθ
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι
ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ
νομοκεςία- μη ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα προςφερόμενα είδθ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
5. Πλθροφορίεσ/ςτοιχεία των ςθμείων ά ζωσ ςτϋ τθσ παρ.1 του άρκρου 68 του ν.3863/2010, όπωσ προβλζπεται από το
άρκρο 92 παρ 5 του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Αϋ/147).
Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΙΜΗ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΠΟΟΣΟ Φ.Π.Α.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ
ΟΙ ΝΟΜΙΜΕ ΚΡΑΣΗΕΙ,
Φ.Π.Α.
ΕΚΣΟ Φ.Π.Α.)

3. ΦΑΚΕΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του προμθκευτι ςτον οποίο προτείνει
να κατακυρωκεί θ προμικεια /παροχι υπθρεςίασ. Οι φάκελοι ϋϋΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑϋϋ των ςυμμετεχόντων των οποίων
οι τεχνικζσ προςφορζσ ι οι τεχνικζσ και οι οικονομικζσ προςφορζσ απορρίφκθκαν δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται
από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν ςτουσ προμθκευτζσ.
Ο φάκελοσ ϋϋΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑϋϋ περιλαμβάνει επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μητρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα μζλουσ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. , τον
Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με την προςκόμιςη του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αμετάκλητη
καταδικαςτική απόφαςη ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Αϋ), η Αναθζτουςα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία
ςφναψησ ςφμβαςησ.
B. Πιςτοποιητικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν
θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (ήτοι φορολογική και αςφαλιςτική
ενημερότητα).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται
προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατϋανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων
εκ των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του
υποψθφίου αναδόχου και η κατακφρωςη γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε την αμζςωσ επόμενη πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προςφορά και εφόςον τα
ϋϋΛοιπά Δικαιολογητικάϋϋ πληροφν τισ προχποθζςεισ .

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονοµαςία Σράπεηασ
Κατάςτθµα

(1)................................
.................................

(∆/νςθ οδόσ – αρικµόσ ΣΚ FAX)

Hµεροµθνία ζκδοςθσ .................

ΕΤΡΩ .........................................

Ακινα ...............................(2).......................................
Προσ: Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά/ Πλοθγικόσ τακμόσ Πειραιά (3)
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟ .........................(4)
Κφριοι,
1.Ζχουµε τθν τιµι να ςασ γνωρίςουµε µε τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόµαςτε ανεπιφφλακτα και ανζκκλθτα, παραιτοφµενοι
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ υπζρ ............................Δ/νςθ …………......ΑΦΜ......(5), µζχρι το ποςόν των
...............................(6) ςτο οποίο και µόνο περιορίηεται θ εγγφθςι µασ για τθν καλι εκτζλεςθ από τον παραπάνω των όρων
τθσ φµβαςθσ µε αρικµ. ...................(7), για τθν προμικεια
..............................(αρικ.διακιρυξθσ............/..........,
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ...............(8). Από αυτιν τθν εγγφθςθ κα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο
πελάτθ µασ µετά τθν επιςτροφι τθσ παροφςασ ι µε βάςθ τθν ζγγραφθ εντολι ςασ.
2.∆ιευκρινίηεται ότι θ παροφςα ιςχφει µόνο για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ειδϊν του πιο πάνω
διαγωνιςµοφ επϋαυτοφ για τον οποίο εγγυόµαςτε.
3.Σο παραπάνω ποςό τθροφµε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβάλουµε χωρίσ αντίρρθςθ, ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
αν πράγµατι υπάρχει ι αν είναι νόµιµθ θ απαίτθςθ (κφρια οφειλι) ολικά ι µερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι µερικοφ
καταλογιςµοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, µζςα ςε πζντε (05)
θµζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εµάσ.
4.Η παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ...................................................(9).
5.ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο ιςχφον τζλοσ χαρτοςιµου.
6.Αποδεχόµαςτε να παρατείνουµε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ µε τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθµά ςασ κα µασ υποβλθκεί πριν από τθν θµεροµθνία λιξθσ τθσ.
7.θµειϊςτε, παρακαλοφµε, ότι θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ τθσ Σράπεηάσ µασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα
περιοριςµό ποςοτικοφ ορίου µε τισ ςχετικζσ Τπουργικζσ διατάξεισ, (ι δθλϊνουµε οµοίωσ µε τθν παροφςα ότι δεν υφίςταται
παράβαςθ των διατάξεων για όριο τθσ Σράπεηάσ µασ ςε ςχζςθ µε τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ).

∆ιατελοφµε µε τιµι
.....................(10).............................

Οδηγίεσ ςυµπλήρωςησ των κενϊν διαςτηµάτων
1. Επωνυµία εκδότθ εγγφθςθσ
2. Σόποσ - χρονολογία
3. Η αρχι προσ τθν οποία απευκφνεται
4. τοιχεία τθσ εγγυοδοςίασ
5. Ονοµατεπϊνυµο, διεφκυνςθ, ΑΦΜ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ εγγφθςθ
6. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ αρικµθτικά και ολογράφωσ.
7. Αρικµόσ τθσ φμβαςθσ
8. Είδοσ και ποςότθτα τθσ προµικειασ, αρικμόσ προκιρυξθσ, θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
9. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
10.Τπογραφι εκπροςϊπου τθσ Σράπεηασ, ονοµατεπϊνυµο.

