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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα ,   15/10/2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 231940/16-10-2014 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΤΜΗΜΑ       : Προµηθειών          

Ταχ.  ∆/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:           ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

Πληροφορίες  : Β. Πολίτη / Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 312 / 327               

FAX               : 210-5217 315           

          

                        

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση του 

έργου της καθαριότητας σε ετήσια βάση του περιφερειακού γραφείου των Τοµέων Υγειονοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α. στο Βόλο»  
 

 Το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε 

βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58
Α
/3-4-2008) µε έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί να 

εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, µε την υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση - σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

118/2007 - του έργου της καθαριότητας σε ετήσια βάση, του περιφερειακού γραφείου των Τοµέων 

Υγειονοµικών στο Βόλο, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε τη σύναψη σύµβασης. 

 

Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα που ακολουθεί, 

είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 

Η σχετική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισµένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών 

του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την Παρασκευή 24  

Οκτωβρίου 2014 και ώρα 12:00 π.µ. (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών). Η προσφορά θα είναι σε ευρώ και θα 

αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. Η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει όλες τις κρατήσεις που 

αναφέρονται παρακάτω, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Ταµείο.  

 

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται: 

• Τα στοιχεία της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

• Ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

• Ότι µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διαγωνιστικής διαδικασίας στο µειοδότη, 

αυτός οφείλει εντός 5 ηµερών να προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, 

καθώς και τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου, για την υπογραφή της σύµβασης. 

• Ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (ειδικευµένο προσωπικό, κλπ) για 

την εκτέλεση της σύµβασης. 
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2. Επί ποινή αποκλεισµού:: τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί µε το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013: 

• Ο αριθµός των εργαζοµένων στο συγκεκριµένο έργο  

• Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας  

• Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι της επιχείρησης (να 

επισυνάπτεται σχετικό αντίγραφο)  

• Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά  

• Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού που αντιστοιχούν στον εργαζόµενο.  

• Υπολογισµός και αναφορά: 

i. εύλογου ποσοστού διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 

ii. εύλογου ποσοστού αναλωσίµων  

iii. εύλογου ποσοστού εργολαβικού κέρδους και  

iv. των νοµίµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.  

 

3. Επί ποινή αποκλεισµού: Ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ενώπιον συµβολαιογράφου, περί 

µη επιβολής σε βάρος της επιχείρησης πράξης επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής σοβαρότητας», για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από 

το Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών καθαρισµού ή και φύλαξης, σύµφωνα µε την 

παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013. 

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η υπ’ αρ. 305 µε αρ. πρωτ: 74342/01-09-2014 απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.200,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του  Τοµέα Σύνταξης 

και Ασφάλισης Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α. οικον. έτους 2014, στον ΚΑΕ: 084500 (Α∆Α:ΩΝΣΒΟΡΕ1-ΖΚ7). 

 

Επισηµαίνεται ότι οι νόµιµες κρατήσεις που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής:  

• 3% υπέρ ΜΤΠΥ (επί της καθαρής αξίας τιµολογίου)  

• 2% χαρτόσηµο επί της κράτησης ΜΤΠΥ και 20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου ΜΤΠΥ 

• 8% παρακράτηση φόρου παροχής υπηρεσιών (επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων και µετά την 

αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου) 

• Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης που θα 

υπογραφεί. 

Η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στη διαδικασία, συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι βασικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης θα αποτελέσουν στοιχεία της 

σύµβασης και θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο του έργου στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε 

αυτήν. 

 

Πληροφορίες σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο παρέχονται από τους Τοµείς Υγειονοµικών του Ε.Τ.Α.Α.- 

Υποκ/µα Βόλου, κος Αγραφιώτης, ∆ον ∆αλεζίου 1 Τ.Κ. 382 21, τηλ: 24210-29540, fax: 24210-29544 και από το 

Τµήµα Προµηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος, κα Μιχαλοπούλου Ρ. και κα Πολίτη Β. 

τηλ: 210-5217304 και 210-5217312 αντίστοιχα, fax: 210-5217315. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η καθαριότητα του περιφερειακού γραφείου των Τοµέων Υγειονοµικών του 

Ε.Τ.Α.Α. στον Βόλο, συνολικής επιφανείας 37,5 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στην οδό ∆ον ∆αλεζίου 1, στον 2
ο
 όροφο.  

Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται δύο φορές την εβδοµάδα και συγκεκριµένα κάθε Τρίτη και Πέµπτη, για 

µία (1) ώρα εντός του ωραρίου εργασίας (07:00 – 15:00).    

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της σύµβασης θα οριστεί για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή της. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο καθαρισµός του γραφείου θα περιλαµβάνει: 

 

Καθηµερινές Εργασίες 

1. Kaθαρισµό όλων των χώρων του γραφείου 

2. Καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων 

3. Καθαρισµό του W.C. 

4. Καθαρισµό των εξωτερικών χώρων 

5. Καθαρισµό των υαλοπινάκων 

Όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης (π.χ. απολυµαντικά, 

απορρυπαντικά, γάντια, βούρτσες, σακούλες απορριµµάτων), καθαριστικό χεριών, τα χαρτικά (χαρτί υγείας και 

χειροπετσέτα) και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισµό των χώρων θα βαρύνει τον ανάδοχο και 

οποιαδήποτε φθορά τους θα καλύπτεται µόνον από τον ίδιο. 

 

Τα προϊόντα καθαρισµού που θα χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των γραφείων θα είναι καταχωρηµένα 

στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και θα 

προσκοµίζεται η σχετική βεβαίωση καταχώρησης. Τα απολυµαντικά προϊόντα θα είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό 

Οργανισµό Φαρµάκων και θα φέρουν τον αριθµό άδειας κυκλοφορίας τους. Τα απορρυπαντικά και τα απολυµαντικά 

προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία και να µην προκαλούν 

φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτηρίου. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταβολής των νοµίµων 

αποδοχών, της τήρησης του ωραρίου, των διατάξεων της ασφαλιστικής νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 

εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013, όταν οι υπηρεσίες ή οι επιτροπές παρακολούθησης καλής 

εκτέλεσης του έργου του αποδέκτη των υπηρεσιών διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του ανωτέρω άρθρου κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύµβαση θα καταγγέλλεται από την αναθέτουσα αρχή.  

 

Το Ε.Τ.Α.Α. δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την πληρωµή της µισθοδοσίας, των ασφαλιστικών 

εισφορών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική µε το προσωπικό του αναδόχου υποχρέωση, καθώς αυτές οι δαπάνες και 

υποχρεώσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

 


