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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων (εσωτερικών και εξωτερικών), του κτιρίου των
υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι,
διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ .
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018)
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησηςεπικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 6.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.»
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9. Τις διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ
139/τ. Α΄/31-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
10. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.
11. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με την έκκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής.
12. Την με αριθμό 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ 4258/Β’/20-11-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής: Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.
13. Την υπ’ αρ. 1002357/2020 (ΦΕΚ 1077/Υ.Ο.Δ.Δ/29-12-2020) Απόφαση Περιφερειάρχη
Αττικής: Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
14. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ.
112945/30.12.2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
15. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 ( ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής
οικονομικού έτους 2021.»
16. Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αρ. οικ. 4241/127/30-01-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β΄/30-012019) Απόφαση της Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Καθορισμός
κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες
όλης της χώρας».
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 165/2021 (ΑΔΑ: ΩΘΟΦ7Λ7-ΣΟΤ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με
θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον καθαρισμό (6 εφαρμογές) των
υαλοπινάκων (εσωτερικών και εξωτερικών), του κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού
Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού
προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ (πολυετής υποχρέωση).
19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 149657/24-02-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΤΥ7Λ7-ΞΙ4, ΑΔΑΜ: 21REQ008212266)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1684 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής.
20. Η ανωτέρω δαπάνη, προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ
(πολυετής υποχρέωση) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087501 με το ποσό των 3.000,00 €,
προϋπολογισμού έτους 2021 και με το ποσό των 3.000,00 €, προϋπολογισμού έτους 2022, του
Ειδικού Φορέα 03072.

ΚΑΛΟΥΜΕ
Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο
της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της
Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος,
Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100371, 213 2100359, μέχρι την 05 - 04 - 2021 ημέρα

Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την
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Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων (εσωτερικών και εξωτερικών) - 6 εφαρμογέςτου κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος
Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
τιμής.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται.
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσης είναι Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων του κτιρίου των
υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι
και συγκεκριμένα :
α) της εξωτερικής επιφάνειας των υαλοπινάκων περιμετρικά του κτιρίου, με χρήση μηχανικών
μέσων (λόγω της ιδιαιτερότητας του κτιρίου) και της εσωτερικής επιφάνειας αυτών.
β) όλων των εσωτερικών υαλοπινάκων των γραφείων του ισογείου, 1ου, 2ου, 3ου και 4ου ορόφου
του κτιρίου.
γ) οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και αφορούν
έξι (6) εφαρμογές καθαρισμού
Η παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
«Υποχρεώσεις Αναδόχου» του Παραρτήματος Α΄ της παρούσης.
Η παροχή των υπηρεσιών αφορά χρονικό διάστημα δυο (2) ετών.
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
οικονομική προσφορά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέτουν έγγραφες προσφορές (εις
διπλούν), σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων του κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού
Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού
προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail,)
Οι προφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι:
1. Οικονομική προσφορά (εις διπλούν)
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να εξειδικεύονται επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής:
Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν
Ημέρες εργασίας
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Ώρες εργασίας
Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι (επισυνάπτεται αντίγραφο)
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των
εργαζομένων (καθαρό ποσό αποδοχών, χωρίς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζομένων).
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
Κόστος αναλωσίμων
Εργολαβικό κέρδος
Νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
Η οικονομική προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα.
Η οικονομική προσφορά δύναται να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
Γ΄.
2. Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας (εις διπλούν), στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι. Η μη προσκόμισή της είναι επί ποινή αποκλεισμού.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Παραρτήματος Α΄. Η μη
προσκόμισή τους είναι επί ποινή αποκλεισμού.
4. Υπεύθυνη δήλωση (εις διπλούν), του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπόδειγμα της οποίας
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄, με την οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων οικονομικός
φορέας:
 Δεσμεύεται για την τήρηση όλων των όρων
συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής.

της

παρούσας

Πρόσκλησης,

Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην
εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
3. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο (2) έτη από την υπογραφή της.
Η παροχή των υπηρεσιών αφορά έξι (6) εφαρμογές καθαρισμού των υαλοπινάκων, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα ορίσει η Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση Οικονομικών
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄
της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές
παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, που θα είναι σε
ισχύ κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση
απόσυρσης μέρους ή όλου του εξοπλισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή
μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου που αφορά την παρούσα πρόσκληση,
οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση της κάθε
εφαρμογής καθαρισμού και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών & παροχής
υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα εξής:
1. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Τιμολόγιο.
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο
έγγραφο τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο:
 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
 Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
 Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.
Κατά την εξόφληση της δαπάνης θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 087501 με ποσό 3.000,00 € προϋπολογισμού έτους 2021 και με
ποσό 3.000,00 € προϋπολογισμού έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 03072.
5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 06 - 04 - 2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος.
Προ της Ανάθεσης, ο προσωρινός μειοδότης υποχρεούται, κατόπιν γραπτής ή προφορικής
υπόδειξης της υπηρεσίας, να προσκομίσει τα κάτωθι:
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1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, μέσω των οποίων να αποδεικνύεται η νόμιμη
σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα αποδεικτικά
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Σε περίπτωση ατομικής
επιχείρησης απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία και τις μεταβολές της.
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ, κατά τον χρόνο κατάθεσης της οικονομικής
προσφοράς και κατά το χρόνο προσκόμισης της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της.
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, κατά τον χρόνο κατάθεσης της οικονομικής
προσφοράς και κατά το χρόνο προσκόμισης της, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
της.
4. Υπεύθυνη Δήλωση Β΄ στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά, σε περίπτωση νομικού προσώπου το νόμιμο
εκπρόσωπο αυτού και σε περίπτωση φυσικού προσώπου το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
5. Πιστοποιητικό από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί εις βάρος του
οικονομικού φορέα πράξεις επιβολής προστίμου για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Διευκρινίζουμε ότι, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Στην
Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, θα βεβαιώνεται η επιβολή ή όχι προστίμου
σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δηλαδή πριν την 05 - 04 - 2021.
6. Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου, ενώπιον συμβολαιογράφου, για το χρονικό
διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, για την απόδειξη μη υπαγωγής στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68,
παρ. 2γ, του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σημειώνεται ότι η ένορκη βεβαίωση γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις μπορεί να φέρουν ημερομηνία υπογραφής μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
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ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου (Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης παρέχονται από την
Υπηρεσία .

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς είναι διαθέσιμη στη Δ/νση Οικονομικών ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών (Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος), και
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTA
PAPATHANASI
Ημερομηνία: 2021.03.26 12:48:28 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Παναγιώτα Παπαθανάση

Κοινοποίηση:
- Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)
email: site@patt.gov.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α'/15-07-2010), οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική
προσφορά τους, τα κάτωθι στοιχεία:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα, που
απαιτούνται για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων, ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτει ειδικό
ανυψωτικό μηχάνημα για τον καθαρισμό των εξωτερικών υαλοπινάκων του κτιρίου, λόγω της
ιδιαιτερότητάς του.
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλα τα υλικά (απορρυπαντικά κλπ) που είναι απαραίτητα
για τον καθαρισμό των τζαμιών και τα οποία πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φιλικά στο
περιβάλλον.
3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό επαρκές και ειδικευμένο.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων και θα είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά σε περίπτωση
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ατυχήματος. Οι υπηρεσίες που θα προσφερθούν πρέπει να συνάδουν με τους κανονισμούς της
Δημόσιας Υγείας.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας του προσωπικού
της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο ανάδοχος ευθύνεται
πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων ή στις εγκαταστάσεις, έπιπλα,
μηχανήματα κλπ των υπηρεσιών που στεγάζονται στο κτήριο της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών,
επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, ή σε τρίτους, εφόσον αυτή οφείλεται σε
υπαιτιότητα των υπαλλήλων του, του ιδίου ή των εργασιών τους ή στην ακαταλληλότητα και
ελαττωματικότητα του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και έχει την υποχρέωση πλήρους και
οριστικής αποκατάστασής τους.
7. Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις
διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κ.λ.π. και να ευθύνεται έναντι των
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Πόλη

Οδός

Τηλέφωνο

Fax

Αριθμός

Τ.Κ

Εmail

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6059e23cdb3da65d1ebed445 στις 26/03/21 11:33

Δεσμεύομαι για την τήρηση όλων των όρων της υπ’ αρ.: ….…………../-……-2021 Πρόσκλησης Υποβολής
Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων αυτής, σχετικά με τον Παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού υαλοπινάκων του κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί των οδών
Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

Ημερομηνία:

……… - ………….-2021
Ο – Η Δηλ………..

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εφαρμογές

1

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού (6 εφαρμογές) των υαλοπινάκων (εσωτερικών και εξωτερικών),
του κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα
Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος
Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού
προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ.

6

Τιμή ανά
εφαρμογή
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό σύνολο με ΦΠΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανά εφαρμογή)
Αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν
Ημέρες εργασίας
Ώρες εργασίας
Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
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Συνολική Τιμή
χωρίς ΦΠΑ

(επισυνάπτεται αντίγραφο)
Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων (καθαρό ποσό αποδοχών, χωρίς
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων).
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, με βάση τα προϋπολογισθέντα
ποσά.
Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
Κόστος αναλωσίμων
Εργολαβικό κέρδος
Νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων
Σύνολο ανά μήνα

Ημερομηνία ……………………
Υπογραφή & Σφραγίδα
Νόμιμου εκπροσώπου
………….………………………
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