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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ ΕΡΡΩΝ 

 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Η ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 

ΕΡΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ευρϊ (7.200,00 €) ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., φψουσ 24% και ποςοφ ΧΙΛΙΩΝ 

ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΙΩΝ ΕΥΩ ΚΑΙ ΡΕΝΗΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΩΝ 

(1.393,55 €),  

ιτοι  εκτιμϊμενθσ δαπάνθσ ΡΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΙ ΕΥΩ & 

ΣΑΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΛΕΡΤΩΝ (5.806,45 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Ρ.Α. 

ΣΙΣΛΟ ΤΜΒΑΗ:  
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΑΚΟΥ 

ΜΕΓΑΟΥ ΣΕΩΝ» 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: 
Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31

θ
 Δεκεμβρίου 2017 

(31.12.2017).  

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΔΑΠΑΝΗ: 
Η δαπάνθ βαραίνει τον Ρροχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Σερρϊν 

(Αρ. Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 5938 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ρζμπτθ, 29 Δεκεμβρίου 2016, και ϊρα Ελλάδοσ 12:00 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Διεφκυνςθ: Ρ. Κωςτοποφλου 2, Τ. Κ. 62122 ΣΕΕΣ,  

Email:  eves@otenet.gr 

Τθλζφ: 23210 99731 

Fax:      23210 99740 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 
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ΣΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ  

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ (φυςικά ΚΑΙ νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ 

αυτϊν), με αντικείμενο δραςτθριότθτασ τον κακαριςμό κτιρίων, να κατακζςουν ΓΑΡΤΕΣ 

ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ με το Επιμελθτιριο Σερρϊν για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου. 

Οι προςφορζσ κατατίκενται ι και αποςτζλλονται, με οποιονδιποτε τρόπο, προσ το 

Επιμελθτιριο Σερρϊν (Γραφείο Διεφκυνςθσ, 1οσ Προφοσ Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν,  

Ρ. Κωςτοποφλου 2, 62 122, Σζρρεσ), τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ, μζχρι τθν θμερομθνία και 

ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Τποβολισ Προςφορών: 29.12.2016, Πζμπτθ και ώρα 12:00 π.μ.  

Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν.  

 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ όρουσ διακιρυξθσ ςτο Γραφείο Διεφκυνςθσ του Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν, T:23210 99731,  F: 2321099740, E: eves@otenet.gr 

Η Ρρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί: α) ςτον ιςτότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», β) ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΗΜΔΗΣ 

και γ) ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Επιμελθτθρίου Σερρϊν. 

 

Σονίηεται ότι οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, Ενιαίο 

Φάκελο Προςφοράσ, περιλαμβάνοντασ διακριτοφσ υπό-φάκελουσ δικαιολογθτικών, 

οικονομικισ και τεχνικισ προςφοράσ.  

Καλείται κάκε ενδιαφερόμενοσ να υποβάλει μία προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςθσ, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.   
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1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ & ΟΡΟΙ 

 

Άρκρο 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

1.1. Αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ είναι o κακαριςμόσ του κτιρίου του Επιμελθτθρίου 

Σερρϊν που βρίςκεται ςτθν οδό Ρ. Κωςτοποφλου 2, ςυνολικισ επιφάνειασ 1000 τμ, και 

αποτελείται από: 

 Ιςόγειο (είςοδοσ, δφο καταςτιματα), επιφάνειασ 250 τμ 

 Α’ όροφοσ (χϊροι γραφείων Επιμελθτθρίου Σερρϊν, τουαλζτεσ, διάδρομοσ, μπαλκόνι), 

επιφάνειασ 250 τμ 

 Β’ όροφοσ (χϊροι γραφείων, αίκουςα προβολισ «ΕΜΗΣ», διάδρομο εξωτερικό, 

τουαλζτεσ), επιφάνειασ 250 τμ 

 Εςωτερικι ςκάλα που ςυνδζει τουσ ωσ άνω ορόφουσ 

1.2. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν 

31/12/2017. 

 

Άρκρο 2. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ   

Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τισ ωσ άνω παρεχόμενεσ υπθρεςιϊν διάρκειασ 

δϊδεκα (12) μθνϊν ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 7.200,00 ευρϊ (επτά χιλιάδεσ διακόςια 

ευρϊ), ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμιμων κρατιςεων, και του αναλογοφντοσ ΦΡΑ. 

Η ωσ άνω δαπάνθ βαραίνει τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Επιμελθτθρίου Σερρϊν ζτουσ 

2017.(Αρ. Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 5938).  

Το ςυνολικό ποςό περιλαμβάνει όλα ανεξαιρζτωσ τα ζξοδα και τισ επιβαρφνςεισ του τελικοφ 

Αναδόχου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, για τθν παροχι υπθρεςιϊν που αποτελοφν 

αντικείμενο τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ (αμοιβζσ, υπζρ τρίτων κρατιςεισ, και άλλουσ φόρουσ, 

τζλθ, κλπ).  

Η αμοιβι κα είναι καταβλθτζα με τθ προγενζςτερθ ζκδοςθ ςχετικοφ τιμολογίου παροχισ 

υπθρεςιϊν. 

 

Άρκρο 3: ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ 

Ανακζτουςα Αρχι είναι το Επιμελθτιριο Σερρϊν. 

Διεφκυνςθ ανακζτουςασ αρχισ: Ρ. Κωςτοποφλου 2, Τ. Κ. 62122 ΣΕΕΣ 

Αρμόδια Τπθρεςία για τθν παροχι πρόςκετων διευκρινιςεων ι και πλθροφοριϊν είναι θ 

Διεφκυνςθ του Επιμελθτιριου Σερρϊν, 1οσ όροφοσ Επιμελθτθριακοφ Μεγάρου Σερρϊν, επί τθσ 

οδοφ Ρ. Κωςτοποφλου 2, 62122  

Τθλζφωνο: 23210 99731 
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Fax: 23210 99740 

e-mail: eves@otenet.gr 

Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ με το αιτιολογικό τθσ μθ 

πλθρότθτασ του παρόντοσ τεφχουσ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν εγγράφωσ, από τθν Ανακζτουςα Αρχι, 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινιςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ 

Ρρόςκλθςθσ το αργότερο και τρεισ (3) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν.  

 

Άρκρο 4. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ  

Η Ραροφςα Ρρόςκλθςθ, και οι όροι που ενςωματϊνονται, ςυμμορφϊνεται με το κείμενο 

εκνικό και κοινοτικό δίκαιο που διζπει τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, ωσ ιςχφει, και ειδικότερα 

διεξάγεται ςφμφωνα με τισ εξισ ακόλουκεσ διατάξεισ: 

1. Τον Ν. 2081/92 «φκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων...» όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει με τον Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Αϋ/06.12.2005). 

2. Τθν με αρικμό 333/1997 γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ. για τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ επί 

προμθκειϊν των Επιμελθτθρίων και περί εκοφςιασ και όχι υποχρεωτικισ υπαγωγισ των 

τελευταίων ςτθ διάταξθ του άρκρου 38 του ΡΔ 394/1996. 

3. Το Ρ.Δ. 363/1979 «Ρερί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – 

Επαγγελματικϊν και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων 

Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι 

εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ εργαςιϊν» ςε ςυνδυαςμό με 

τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 118/2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)» (ΦΕΚ 

150/Aϋ/07). 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Αϋ/95) "Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων". 

5. Τα άρκρα 82 ζωσ 85 του Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ Ελζγχου των 

Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΚ 247/Αϋ/95). 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ περί Ζργων, Ρρομθκειϊν, 

Υπθρεςιϊν (Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ Α’/ 

08.08.2016) 

7. Τισ διατάξεισ του άρκρ. 68 του ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και  ςυναφείσ 

διατάξεισ και ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ Α’ 115/15.07. 2010) 

8. Τισ διατάξεισ του άρκρ 22 του Ν.4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του 

Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ.» ΦΕΚ Α  88/18.4.2013 

mailto:eves@otenet.gr
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9. Tθ με αρ. ΔΕ 49/22-12-2016 απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, με τθν οποία 

εγκρίνονται οι όροι δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

10. ΑΔΑΜ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ: 16REQ005628129 

 

Άρκρο 5: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ  

Η Ρρόςκλθςθ δθμοςιεφτθκε:  

α) Στθν ιςτοςελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

β) Στθν ιςτοςελίδα του ΚΗΜΔΗΣ 

γ) Στθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ   

Αντίτυπο Ρερίλθψθσ τοιχοκολλικθκε ςτο Επιμελθτθριακό Μζγαρο (ζδρα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ). 
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2. ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Άρκρο 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

6.1. Δικαίωμα υποβολισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν και 

ςυνεταιριςμοί, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ -Μζλουσ τθσ 

ΕΕ, και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι 

τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι 

ςυμβαλλόμενα μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Εμπορίου (ΡΟΕ). 

6.2. Οι παραπάνω οικονομικοί φορείσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να λειτουργοφν νόμιμα 

με αντικείμενο δραςτθριότθτασ, από τθ ςφςταςι τουσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν 

κακαριςμοφ κτιρίων, κακϊσ και να είναι εγγεγραμμζνα ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 

(ΓΕ.Μ.Η) και ςτο Μθτρϊο Επιμελθτθρίου.  

6.3. Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων, δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι 

μορφι, προκειμζνου να υποβάλουν προςφορά. Η  Ανακζτουςα όμωσ, διατθρεί το 

δικαίωμα να ηθτιςει από τθν προςφζρουςα Ζνωςθ, πριν τθν υπογραφι ςφμβαςθσ, να 

ςυςτιςει Κοινοπραξία.  

6.4. Επιςθμαίνεται ότι κάκε οικονομικόσ φορζασ δεν μπορεί να μετζχει ςε περιςςότερεσ από 

μια προςφορζσ.  

 

Άρκρο 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Κάκε ζνασ από τουσ προςφζροντεσ υποχρεοφται, επί ποινι αποκλειςμοφ, να κατακζςει, μαηί 

με τθν Αίτθςθ Επιβεβαίωςθσ Ενδιαφζροντοσ, Φάκελο Δικαιολογθτικϊν.  

7.1. Ο Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ, για όλουσ τουσ 

προςφζροντεσ: 

α) Αίτθςθ Επιβεβαίωςθσ Ενδιαφζροντοσ  

Η Αίτθςθ ζχει μορφι Επιςτολισ προσ το Επιμελθτιριο Σερρϊν, περιλαμβάνοντασ όλα τα 

ςχετικά ςτοιχεία τθσ Ρρόςκλθςθσ κακϊσ και αναλυτικά τα εταιρικά ςτοιχεία του 

Ρροςφζροντα κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ. Υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του Ρροςφζροντα. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ Αίτθςθ υπογράφεται από τουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ όλων των ςυμμετεχόντων και δθλϊνονται επίςθσ τα ποςοςτά 

ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ και ο κοινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ.  

Επίςθσ ςτθν αίτθςθ πρζπει να αναγράφεται θ χρονικι ιςχφσ τθσ προςφοράσ, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των 120 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ 

θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

β) Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/86, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του προςφζροντοσ, με τθν οποία δθλϊνεται :  
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i. Τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ Ρρόςκλθςθσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν και ειδικότερα ότι   

 θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

των οποίων ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα  

 ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ δεν είναι μικρότεροσ του προβλεπόμενου από 

τθν παροφςα πρόςκλθςθ  

 παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ιδίωσ περί αναβολισ ι τθσ ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ι 

τθσ υπαναχϊρθςθσ αυτισ, ι τθν κρίςθ του αρμόδιου οργάνου επιλογισ.  

ii. ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ:  

 διατθροφν ςυνολικά τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ κατά τα ςχετικϊσ οριηόμενα 

ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και δεν ςυντρζχει κανείσ από τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ των αρκρ 73 & 74 του ν4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147). 

 πλθροφν και ςυμμορφϊνονται απόλυτα με τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και του εργατικοφ δικαίου τθσ παρ. 2 του άρκ 18 του 

ν4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147), ενϊ, προσ απόδειξθ, κα προςκομίςουν 

ςυνθμμζνα με τθν προςφορά τουσ τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του άρκ 68 του ν 

3863/ 15.07.2010 (ΦΕΚ Α115’) ωσ ιςχφει.  

γ) Πιςτοποιθτικό οικείου Επιμελθτθρίου, εκ του οποίου να προκφπτει θ εγγραφι τουσ ς’ 

αυτό, μζχρι τθσ υποβολισ προςφοράσ, κακϊσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ.   

δ) Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Εργαςιών από τθν Αρμόδια ΔΟΥ ωσ και βεβαίωςθ για τυχόν μεταβολζσ 

(μόνο ςε περίπτωςθ προςφερόντων φυςικϊν προςϊπων). 

ε) Βεβαίωςθ του Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρώου (Γ.Ε.ΜΗ) (μόνο ςε περίπτωςθ προςφζροντοσ 

νομικοφ προςϊπου) περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ και μεταβολϊν τθσ εταιρείασ 

ςτ) Πιςτοποιθτικά, από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, Φορολογικισ & Αςφαλιςτικισ 

(κφριασ και επικουρικισ) Ενθμερότθτασ, ωσ ιςχφει, κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.  

η) Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρώου ι άλλου ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι αρχι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ –μζλουσ ζδρασ του προςφζροντα και 

ειδικότερα: 

Για Φυςικά Πρόςωπα:  

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να 

προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο 

από τα αδικιματα του άρκ. 73 & 74 του ν4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ι για κάποιο από 

τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ, νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

Για νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά:  

Εκτόσ του ανωτζρω, τα εξισ ακόλουκα:  
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(1) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν 

τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  

(2)  Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 

2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 (Aϋ101), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 

και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία ζκδοςθσ των ωσ άνω αποφάςεων 

(3) Ειδικότερα, για τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα θ υποχρζωςθ ιςχφει και για τουσ 

διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευκφνοντα ςφμβουλο για 

τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.).  

Για υνεταιριςμοφσ/ Ενώςεισ :  

Εκτόσ των ανωτζρω, τα εξισ ακόλουκα:  

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, ι άλλο ιςοδφναμο 

ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από το οποίο 

να προκφπτει ότι ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςκεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ.  

(2) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.  

(3) Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει 

ςτθν Ζνωςθ.  

7.2. Εάν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να 

αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του διαγωνιηομζνου, ι από υπεφκυνθ διλωςθ 

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι προζλευςθσ. 

 

Άρκρο 8. ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Ρζραν των δικαιολογθτικϊν που περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω άρκρο, οι προςφζροντεσ 

υποχρεοφνται να περιλάβουν ςτο Φάκελο των Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

Α. Δικαιολογθτικά Πιςτοποίθςθσ Σεχνικισ & Επαγγελματικισ Ικανότθτασ- Εμπειρίασ 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει ότι διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι 

και μζςα, για τθν άρτια και καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατακζτοντασ με τθν προςφορά του 

(εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) γενικζσ πλθροφορίεσ για τθ δραςτθριότθτα, τθν 

υποδομι, το απαςχολοφμενο προςωπικό, κακϊσ και τθν προχπθρεςία του ςε ςυναφι 

δθμόςια ζργα.  
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Η επαγγελματικι του ικανότθτα τεκμθριϊνεται με τα παρακάτω δικαιολογθτικά, που κάκε 

προςφζρων οφείλει επί ποινι αποκλειςμοφ να υποβάλλει διακριτά ςτο φάκελο των 

δικαιολογθτικϊν: 

α) λίςτα/ απλι αναφορά εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν τθν τελευταία πενταετία, 

ςυνοδευόμενοσ από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ των εργαςιϊν  

β) λίςτα/ απλι αναφορά κυριότερων παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςε δθμόςιουσ φορείσ με 

αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου παραλιπτθ ι και 

Βεβαιϊςεισ Καλισ Εκτζλεςθσ Ζργου από φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου  

γ) ονομαςτικι αναφορά ςτα ζτθ εμπειρίασ κακενόσ από το προςωπικό που ο πάροχοσ κα 

ζχει ςτθ διάκεςθ του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ  

δ) περιγραφι ενδεικτικι του εξοπλιςμοφ που διακζτει αλλά και των ειδικότερων μζτρων 

ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που ο οικονομικόσ φορζασ λαμβάνει κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ ενδεικτικά επιςθμαίνονται  

 Διλωςθ ςχετικά με μθχανιματα/ τεχνικό εξοπλιςμό, κλπ 

 αναφορά προζλευςθσ και ποιότθτασ υλικϊν κακαριότθτασ 

 ςυχνότθτα κακαριότθτασ ανά χϊρο του κτιρίου 

 ςυχνότθτα κακαριςμοφ ειδικϊν ςθμείων εντόσ των χϊρων (τηάμια, πόρτεσ, 

εςωτερικό βιβλιοκικθσ κλπ) 

Β. Δικαιολογθτικά Σιρθςθσ Τποχρεώςεων του Κοινωνικοαςφαλιςτικοφ & Εργατικοφ Δικαίου 

Κάκε οικονομικόσ φορζασ οφείλει να αποδείξει, επί ποινι αποκλειςμοφ, ότι ςυμμορφϊνεται 

με τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου τθσ παρ.2 

του άρκ 18 του ν4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147), προςκομίηοντασ, ςε διακριτι κατθγορία, ςτον 

Φάκελο Δικαιολογθτικϊν, τα εξισ κατ’ ελάχιςτον ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του 68 του ν 3863/ 

15.07.2010 (ΦΕΚ Α115’) ωσ ιςχφει, και ειδικότερα:  

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ 

αυτϊν των εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

 ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

 Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν τα ανωτζρω ςτοιχεία 

ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ.  

Στθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ 

των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ 

Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων.  
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Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ 

ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι 

 

θμειώνεται ότι :  

Το αρμόδιο όργανο επιλογισ μπορεί να ηθτιςει ςυμπλθρϊςεισ ι και αποςαφθνίςεισ επί των 

δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016, που αφοροφν ςτθ τεχνικι 

ικανότθτα ι και επάρκεια των προςφερόντων ςε όρουσ του κοινωνικοαςφαλιςτικοφ & 

εργατικοφ Δικαίου και οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να ενεργιςουν μζςα ςτθν προκεςμία 

που τάςςεται, διαφορετικά θ προςφορά απορρίπτεται. 

Κάκε ζλλειψθ ι ανακρίβεια που κα διαπιςτωκεί ςτα δικαιολογθτικά μετά από τισ 

ςυμπλθρϊςεισ και αποςαφθνίςεισ, κα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του διαγωνιηομζνου. 

 

Άρκρο 9: ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ & ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

9.1. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ οποιουδιποτε από τα δικαιολογθτικά και τισ κατ’ ελάχιςτον 

απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

9.2. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ, κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι και διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ 

εκείνων που τυχόν ηθτθκοφν τθν αρμόδια υπθρεςία/ όργανο επιλογισ τθσ ανακζτουςασ. 
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3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

 

Άρκρο 10. ΚΑΣΑΡΣΙΗ & ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

10.1. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν ΚΛΕΙΣΟ ςφραγιςμζνο Φάκελο 

Ρροςφοράσ προσ το Επιμελθτθριακό Μζγαρο Σερρϊν, Οδόσ Ρ. Κωςτοποφλου 2, Τ.K. 

62122, 1oσ όροφοσ (Γραφείο Διεφκυνςθσ). 

10.2. Οι Φάκελοι Ρροςφοράσ, που κα λάβουν πρωτόκολλο ειςερχομζνου από τθν αρμόδια 

Υπθρεςία με τθν υποβολι τουσ, κα πρζπει να ζχουν ζξωκεν τισ εξισ ακόλουκεσ ενδείξεισ:  

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΑ (Επωνυμία, Διεφκυνςθ, ΑΦΜ, πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ) 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΑΚΟΤ ΜΕΓΑΡΟΤ ΕΡΡΩΝ 

Αρικμόσ Ρρόςκλθςθσ Νο 5940/2016 

Ανακζτουςα Αρχι: ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ 

Καταλθκτικι Ημερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 29θ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2016 

«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο » 

 

10.3. Ο Φάκελοσ Ρροςφοράσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να περιλαμβάνει ξεχωριςτά 

τρεισ (3) υποφακζλουσ: τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, τθν Τεχνικι Ρροςφορά και τθν 

Οικονομικι Ρροςφορά αντίςτοιχα.  

10.4. Πλοι οι επιμζρουσ υπό- φάκελοι αναγράφουν τον τίτλο του υποφακζλου Ρροςφοράσ, 

τθν επωνυμία τθσ ανακζτουςασ, τον τίτλο και αρικμό τθσ Ρρόςκλθςθσ και τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

10.5. Οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν τισ Ρροςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, μζχρι τθν 29θ Δεκεμβρίου 2016, θμζρα Πζμπτθ, και 

ώρα 12.00, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Π. Κωςτοποφλου 2, ζρρεσ ΣΚ 62122. Οι 

προςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο πλθν του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου. Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, 

δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

10.6. Η Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ 

Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν. 

10.7. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο προςφζρων αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ 

Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με 

εναλλακτικι προςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 



    

 

ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΣΕΩΝ Σελίδα 14 
 

 

Άρκρο 11. ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» πρζπει να περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά του οικονομικοφ φορζα προσ τισ τυπικζσ, και τεχνικζσ απαιτιςεισ 

ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ και τα οποία προςδιορίηονται ςτο άρκρο 7 και ςτο 

άρκρο 8. 

Σθμειϊνεται ότι επί ποινι αποκλειςμοφ οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται ςτθν 

προςφορά τουσ να περιλαμβάνουν διακριτά τα ςτοιχεία τθσ παρ 1 του του ν 3863/ 15.07.2010 

(ΦΕΚ Α115’) ωσ ιςχφει. 

 

Άρκρο 12. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ο φάκελοσ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ" κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει το ςφνολο 

των κατ’ ελάχιςτον ακόλουκων «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ», και να υποβλθκεί με τθ μορφι 

τεχνικισ ζκκεςθσ:  

α) Ο κακαριςμόσ των χϊρων που αναφζρονται ανωτζρω, κα γίνεται κάκε μζρα, μετά τισ 

15:00.  

β) Ο κακαριςμόσ των τουαλετϊν του 4ου ορόφου κα γίνεται τουλάχιςτον μία φορά τθν 

εβδομάδα. 

γ) Ο κακαριςμόσ των Αικουςϊν Συνεδριάςεων (2ο  όροφο) κα γίνεται τουλάχιςτον μια φορά 

τθν εβδομάδα, εκτόσ επιπλζον των ζκτακτων περιπτϊςεων χριςθσ τουσ.  

δ) Ο εξοπλιςμόσ και τα είδθ κακαριςμοφ κα βαρφνουν τον ανάδοχο πλθν χαρτιοφ υγείασ, 

κρεμοςάπουνου και χειροπετςετϊν, που βαρφνουν τθν Ανακζτουςα. Ιδιαίτερθ βαρφτθτα 

κα πρζπει να δοκεί ςε ό, τι αφορά τα απαραίτθτα υλικά απολφμανςθσ των χϊρων υγιεινισ. 

Τα  υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι φιλικά προσ το περιβάλλον.  

ε) Κάκε τυχόν πρόβλθμα/ ηθμία που κα προκφψει ςτουσ άνω χϊρουσ (π.χ. διαρροι νεροφ, 

ςπάςιμο ι χάλαςμα βρυςϊν κλπ) κα πρζπει να αναφζρεται αμζςωσ ςτθ Διεφκυνςθ του 

Επιμελθτθρίου. 

ςτ) Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν εκτελεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ κατά τον 

κατάλλθλο τρόπο και δεν ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ ωσ προσ τον τρόπο εκτζλεςθσ 

του ζργου του, δεν φροντίηει για τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων ι παραλείψεων, αν δεν 

κακαρίηει κακόλου ι κακαρίηει πλθμμελϊσ οποιονδιποτε χϊρο που περιγράφεται ςτο 

αντικείμενου του ζργου δζχεται τισ ςυςτάςεισ και τισ παρατθριςεισ του Διευκυντι του 

Επιμελθτθρίου Σερρϊν. Σε περίπτωςθ που πζραν των ςυςτάςεων, ςυνεχίηει να μθν 

ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ πζρα των τριϊν επαναλιψεων 

(ακροιςτικά για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ), παφει θ ςυνεργαςία μαηί του επ’ αόριςτον, 

χωρίσ να γεννιζται καμία άλλθ υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ.  

η) Επαρκζσ προςωπικό το οποίο να καλφπτει τθν αποδοτικι και χωρίσ κακυςτεριςεισ 

εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν ςε κακθμερινι βάςθ 
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Είναι κεμιτό οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο το οποίο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ 

του προςφζροντα και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ανωτζρω.  

 

Άρκρο 13. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

13.1. Ο φάκελοσ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ" κα πρζπει να ςυνταχκεί και να υποβλθκεί 

ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ,  προκφπτοντασ με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι . Σε 

κάκε άλλθ περίπτωςθ, θ οικονομικι προςφορά  απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ειδικότερα, επί ποινι αποκλειςμοφ, πρζπει να αναφζρεται  (αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) το 

κακαρό προςφερόμενο ποςό, ο αναλογϊν Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) και το 

ςυνολικά προςφερόμενο ποςό, κατά τισ υποδείξεισ του παρακάτω Ρίνακα.  

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΣΟΙΧΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

Προφερόμενο Σίμημα 
χωρίς ΦΠΑ 

ΕΤΡΩ   

Αναλογών ΦΠΑ (24%) ΕΤΡΩ   

υνολικό τίμημα με 
ΦΠΑ 

ΕΤΡΩ   

  

13.2. Δεκτζσ γίνονται μόνο ενςφράγιςτεσ προςφορζσ και υπογεγραμμζνεσ από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ απορρίπτεται θ προςφορά.  

13.3. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι προςφοράσ με  τιμι μεγαλφτερθ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ.   

13.4. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 

αναπροςαρμόηονται. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

13.5. Εάν, θ προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε ςχζςθ με το αντικείμενό τθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι, πριν να απορρίψει τθν προςφορά αυτι, ηθτεί γραπτϊσ διευκρινίςεισ τισ 

οποίεσ τυχόν κρίνει ςκόπιμεσ, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ των άρκ. 88 -89 του ν4412/ 

08.08.2016 (ΦΕΚ Α’ 147). Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα διατθρεί το δικαίωμα να 

ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ τεκμθρίωςθ του ευλόγου ι μθ των προςφερόμενων 

τιμϊν, οι δε προςφζροντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ. 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ  

 

Άρκρο 14. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ-  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

14.1. Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ είναι θ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ.  

14.2. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, πραγματοποιείται ςυνδυαςτικι βακμολόγθςθ τθσ 

προςφοράσ, με βάςθ τα τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία που υποβάλλονται, και εκ τθσ 

οποίασ προκφπτει ο Συνολικόσ Βακμόσ (ΣΒ).  

Οι προςφζροντεσ κατατάςςονται ςε φκίνουςα ςειρά Συνολικοφ Βακμοφ (ΣΒ). Ο  

ΡΟΣΦΕΩΝ με τον υψθλότερο ΣΒ είναι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τθσ Σφμβαςθσ.  

14.3. Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ των τεχνικϊν ςτοιχείων των προςφορϊν ςυνίςταται ςτθ 

βακμολόγθςθ των παρακάτω κριτθρίων με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ.  

Η βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ είναι 100 όταν καλφπτονται όλεσ οι αναφερόμενεσ 

απαιτιςεισ/ προδιαγραφζσ και αυξάνεται ζωσ 120 όταν υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ 

υποχρεωτικζσ ι και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ πρόςκλθςθσ. 

ΕΙΔΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ 70 % 

1.Επαγγελματικι Εμπειρία (προχπθρεςία ςε δθμόςια και ιδιωτικά ζργα/ εμπειρία 

&οργάνωςθ προςωπικοφ/ αρικμόσ εργαηομζνων/ τ.μ. ανά άτομο)  

40% 

 

2. Ρροζλευςθ & ποιότθτα υλικϊν/ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ  30% 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β: ΟΡΓΑΝΩΗ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ  30 % 

1. Δομι και αποτελεςματικότθτα τθσ οργάνωςθσ ( ειδικότερα: ςυχνότθτα 

κακαριςμοφ & ειδικϊν ςθμείων εντόσ των προβλεπόμενων χϊρων/ θμζρεσ & 

ϊρεσ εργαςίασ, κλπ)  

20% 

 

2. Διαδικαςίεσ επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ άμεςθ αποκατάςταςθ 

τυχόν ηθμιϊν/ προβλθμάτων εντόσ του κτιρίου 
10% 

ΤΝΟΛΟ 100% 

 

14.4. Η πλζον ςυμφζρουςα Ρροςφορά κα προκφψει από τθ ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ 

των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων κατά ποςοςτό 80% και των αντίςτοιχων 

οικονομικϊν προςφορϊν κατά ποςοςτό 20%.  

Η ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ προκφπτει ωσ εξισ: 
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Σ

ΣΒ 

=

= 

 

ΒΤΑ Ρροςφζροντοσ 
*

* 

0

0,80 

+

+ 

Χαμθλότερθ ΟΡ *

* 

0

0,20 

Υψθλότερθ ΒΤΑ ΟΡ  Ρροςφζροντοσ 

όπου: 

ΟΠ = θ οικονομικι προςφορά, και ΒΣΑ = ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ αυτόσ 

προςδιορίηονται αναλυτικά με βάςθ τα αναφερόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ. 

Ωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, κα κεωρθκεί εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο 

βακμό Β. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ, οι προςφορζσ που ιςοβακμοφν κατατάςςονται κατά 

φκίνουςα ςειρά του βακμοφ τεχνικισ αξιολόγθςθσ (ΒΣΑ). 

14.5. Η αρμόδια υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ διατθρεί το δικαίωμα να προςκαλζςει τουσ 

προςφζροντεσ να παρουςιάςουν και να αναλφςουν τθν πρόταςι τουσ προφορικά και να 

κζςει διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ. 

 

Άρκρο 15.  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ – ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

15.1. Η κατακφρωςθ γίνεται τελικά ςτον προςφζροντα με τθν υψθλότερθ ςυνολικι 

βακμολογία (ΣΒ), εξ αυτϊν που οι προςφορζσ τουσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.  

15.2. Το αποτζλεςμα κοινοποιείται μζςω τθσ υπθρεςίασ τθσ ανακζτουςασ ςτον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ και προςκαλείται προσ υπογραφι ςχετικισ ςφμβαςθσ.  Στθν περίπτωςθ που δεν 

προςζλκει εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςεται από τθν ανακζτουςα, προςκαλείται ο 

αμζςωσ επόμενοσ ςε ςειρά ΣΒ.  Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ταυτίηεται με τθν τεχνικι 

προςφορά του αναδόχου και ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ, 

ενϊ το ςυμβατικό τίμθμα αποτελεί τθ τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ.  

15.3. Το Επιμελθτιριο Σερρϊν, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο και για οποιοδιποτε λόγο, διατθρεί 

το δικαίωμα αναβολισ ι ματαίωςθσ τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, κατά τα ςχετικϊσ πάντα οριηόμενα ςτο αρκρ. 106 του ν 4412/ 08.08.2016 (ΦΕΚ 

Α’ 147) ωσ ιςχφει. Σε περίπτωςθ ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ, οι ςυμμετάςχοντεσ ςε αυτι 

δεν κα ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιονδιποτε λόγο. 

 
 

 

Για το Επιμελθτιριο ερρών 

 

Ο Πρόεδροσ 

Χριςτοσ Μζγκλασ 


