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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ
Δ/νση :Αλ. Διάκου 1- Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ, Ρόδος – Τ.Κ.: 85100
Ε-mail : iekrod@mintour.gr
Τηλ.:2241074445-6, 2241074411
Fax:2241074447

Ρόδος, 31/12/2020
Αριθ.Πρωτ. 1292

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ το οποίο εδρεύει στο Ξεν. «ΘΕΡΜΑΙ» επί της Αλ. Διάκου 1, στη Ρόδο, έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 66 του Ν.4270/28-6-2014 (ΦΕΚ 143/Α'/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, β) του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145/Α’/2016), γ) του Ν.4446/2016
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις.
2. Το Π.Δ. 54/13-06-18 (Α΄103) Λογιστικό Πλαίσιο Γεν. Κυβέρνησης, την υπ’ αρ.πρωτ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 (ΦΕΚ Β΄/3240) Απόφαση Αν.Υπουργού
Οικονομίας «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (AΔΑ:6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ.
πρωτ. Αποφάσεις Αν. Υπουργού Οικονομίας ΟΙΚ2/65280/ΔΠΓΚ(ΦΕΚ/Β/4092/19.09.2018), ΟΙΚ.2/84018/ΔΠΓΚ(ΦΕΚ/Β/5172/16.11.2018), ΟΙΚ.2/86966/ΔΠΓΚ
(ΦΕΚ/Β/5374/30.11.2018) και την υπ’ αριθ. 2/64651 /ΔΠΓΚ/19.8.2019 (ΦΕΚ/3197/Β/20.08.2019 στην οποία ορίζεται Ειδικός φορέας 1045-501-0000000.
3. Τον Ν.4762/2020 (ΦΕΚ/Α/251/16.12.2020) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» και την υπ’ αρ. πρωτ. 19407/16-12-2020
(ΑΔΑ: ΨΥΝ6465ΧΘΟ-ΛΣ0) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού "Κατανομή Πιστώσεων Π/Υ έτους 2021 σε επιμέρους αναλυτικούς λογαριασμούς.
4. Τις διατάξεις: α)του Π.Δ. 123/04-11-16 (ΦΕΚ/208/Α΄/2016) “Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού”, β)του Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/20.10.2017)
”Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν.4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/12.12.2017) περί αρμοδιοτήτων των
εκπαιδευτικών μονάδων και το άρθρο 39 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α’ /11.12.2018, μέρος έκτο -Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Τουρισμού περί
αρμοδιοτήτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, γ) του Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) “Διορισμός Υπουργού Τουρισμού και Υφυπουργού
Τουρισμού”, δ) τις Υ1 και Υ2 (ΦΕΚ 2901/Β/09.07.19) Αποφάσεις Πρωθυπουργού “Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων” και “Σύσταση θέσης
Υφυπουργού στο Υπουργείο Τουρισμού”, ε) του Π.Δ. 84/17.07.2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019) “Σύσταση και κατάργηση Γ. Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών
/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων” και στ) την υπ’ αρ. 13984/25.07.2019 (ΦΕΚ 3017/Β/2019) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουρισμού
περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού.
5. Το άρθρο 37 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης , των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ/Α/133/2019) και την υπ’ αρ. 5157/24.03.2020 Απόφασης Υπουργού Τουρισμού « Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο
Υπουργείο Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 222/26.03.2020).
6. Την υπ' αρ.16701/28-7-14 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2107/Β'/2014) «Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού».
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 23200/15.12.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:70ΖΘ465ΧΘΟ-ΜΝΞ / ΦΕΚ/Β/4545/21.12.2017) ”Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)”.
8. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 9851/2020 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 2697/Β’/02.07.2020) περί ορισμού Κύριου Διατάκτη, Δευτερευόντων Διατακτών
και αποφαινόμενων οργάνων για τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και την υπ’ αρ. πρωτ. 20470/2017 Υπουργική
Απόφαση (AΔΑ:7ΞΝΗ465ΧΘΟ-ΤΦΧ) τοποθέτησης Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.
9. Την υπ' αρ. 723/16-01-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 121/Β/2017) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων των αρ. 24,26,66 και 69Γ του Ν. 4270/2014 για
δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στις Δ.Υ.Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ.
10. Το Ν. 3861/2010(ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) περί υποχρεωτικής ανάρτησης νόµων και πράξεων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( ΦΕΚ 147/Α/08.08.16) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1014/04.11.2020 έγγραφο του Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού (πρωτογενές αίτημα), με αρ. ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. :
20REQ007586395.
13. Την υπ’ αρ. πρ. 17325/12.11.2020 Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Τουρισμού, με ΑΔΑ:6Χ1Τ465ΧΘΟ-Γ29 και αρ. ανάρτησης στο
Κ.Η.Μ.Δ.Σ.:20REQ007640903 για την Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 10.140,00 ευρώ στον Α.Λ.Ε. 2420204001, σε βάρος της
πίστωσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 – Ειδικού Φορέα 1045-501-0000000, για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών σε υπηρεσίες
καθαριότητας των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται το Ι.Ε.Κ. Ρόδου- Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος 2021.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών καθαριότητας, να υποβάλλουν έγγραφη οικονομική προσφορά στα πλαίσια της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του κτιρίου που
στεγάζεται το Ι.Ε.Κ. Ρόδου- Υπουργείου Τουρισμού για το έτος 2021.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ανέρχεται σε 10.118,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Υπ’ αρ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού

1.2. Η υλοποίηση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί κατά τις χρονικές περιόδους: 20.01.2021 έως 31.05.2021 και 01.10.2021 έως 31.12.2021.
1.3. Οι προγραμματισμένες ημέρες και ώρες εργασίας ανά μήνα καθώς και ο αντίστοιχος μηνιαίος προϋπολογισμός δαπάνης καταγράφονται
στον ακόλουθο Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
AΡ.ΗΜΕΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ
ΜΗΝΑ ΕΤΟΥΣ
2021

ΑΡ.ΩΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

IANOYAΡΙΟΣ (20.01-31.01.2021)
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ (01.04 – 23.04.2021)
ΜΑΙΟΣ

20
21
17
16
2
21
17
120

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ

8

48,00

8,50

408,00

8
8
8
8

160,00
168,00
136,00
128,00

8,50
8,50
8,50
8,50

1.360,00
1.428,00
1.156,00
1.088,00

8

16,00

8,50

136,00

8
8

168,00
136,00
960,00

8,50
8,50
8,50

1.428,00
1.156,00
8.160,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

8.160,00

ΦΠΑ 24%

1.958,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021

10.118,40

ΑΡΘΡΟ 2. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΑΡΘΡΟ 3. Η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών λήγει την 13.01.2021 και ώρα 14.30 μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 4. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται στο τμήμα Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. Ρόδου επί της Αλ. Διάκου 1, Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ κατά τις εργάσιμες ημέρες
από ώρα 7.30 π.μ. έως την 14.30 μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 5.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία του
ενδιαφερόμενου (με σφραγίδα) και η ένδειξη «ΠΡΟΣ:Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1292/31.12.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
ΑΡΘΡΟ 6.Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

το οποίο αποτελεί

ΑΡΘΡΟ 7. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται με βάση το καθορισμένο πρόγραμμα εργασιών όπως αυτό περιγράφεται στο Άρθρο 10 και
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως καταγράφεται στο Άρθρο 1 της παρούσας Πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργαλείων καθαρισμού και απολύμανσης.
ΑΡΘΡΟ 9. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, επί της Αλ. Διάκου 1,
Ξεν. ΘΕΡΜΑΙ κατά τις εργάσιμες ημέρες από 7.30 π.μ. έως την 14.30 μ.μ. (από κ. Κουντούρη, κ. Μανουσάκη, κ. Σαρικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας. :
2241074445-6, 2241074411).

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
10.1. Πρόγραμμα εργασιών & χώροι
Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν σκούπισμα & σφουγγάρισμα δαπέδων, ξεσκόνισμα και απολύμανση επιφανειών επίπλων και αντικειμένων,
καθαρισμό και απολύμανση εξοπλισμού, καθαρισμό και απολύμανση των ειδών υγιεινής/καθρεπτών/δαπέδων/πορτών/πόμολων/καλαθιών απορριμμάτων
των WC , πλύσιμο - καθάρισμα παραθύρων και τζαμαριών των χώρων που καταγράφονται ακολούθως.
ΧΩΡΟΙ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

 Αιθουσών Εκπαίδευσης (10 αίθουσες των +/- 40m2 ) : εκ περιτροπής σε καθημερινή βάση
 Υποδοχής – Reception – Bar (+/- 200m2 ) : σε καθημερινή βάση
 Εστιατορίου (+/- 250 m2) : εκ περιτροπής σε εβδομαδιαία βάση

3
 Διαδρόμων & σκαλών υπογείου, ισογείου & 1ου ορόφου (+/- 700m2 ) : σε καθημερινή βάση
 8 Γραφείων ισογείου και 1ου ορόφου (+/- 280m2) : 1 φορά ανά εβδομάδα
 8 Τουαλετών κοινόχρηστων υπογείου, ισογείου και 1ου ορόφου (48m2) : σε καθημερινή βάση
 7 Τουαλετών γραφείων, ισογείου και 1ου ορόφου (30m2) : 2 φορές φορές ανά εβδομάδα
 1 Κεντρικής εισόδου με μαρμάρινα σκαλιά και ψηφιδωτό (+/- 10m2) : σε καθημερινή βάση
 Εξωτερικών χώρων (+/- 2000m2 - σκούπισμα μόνο) : σε καθημερινή βάση
 Παράθυρα-τζαμαρίες χώρου υποδοχής, εστιατορίου, γραφείων, διαδρόμων και αιθουσών): εκ περιτροπής σε μηνιαία βάση.
Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων ασφάλειας προσωπικούκαταρτιζόμενων και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
10.2. Το σύνολο των προγραμματισμένων ημερών και ωρών εργασιών καθαριότητας ανά μήνα, αποτυπώνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Άρθρου 1.3. της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
10.3. Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα παρέχονται κατά το χρονικό διάστημα 7.00’ π.μ. έως 15.00’ μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα
έως και Παρασκευή και το σύνολο των εργατοωρών δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες ανά ημέρα.
10.4. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον αριθμό των υπαλλήλων του που θα εκτελέσουν το ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών λαμβάνοντας
υπόψη ότι το σύνολο των παρεχόμενων εργατοωρών από το σύνολο του αριθμού απασχολούμενων υπαλλήλων του, δεν θα υπερβαίνει τις 8 ώρες
ημερησίως.
10.5. Κατά τις επίσημες αργίες έτους 2021 δεν θα παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας.
10.6. Το Ι.Ε.Κ. Ρόδου - Υπουργείου Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, συμπληρώσει ή και να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασιών
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση ή απαιτείται υπό απρόβλεπτες συνθήκες, εντός του πλαισίου του συνόλου των
προγραμματισμένων ωρών εργασίας όπως καταγράφονται στο Άρθρο 1.3.
10.7. Η καταβαλλόμενη μηνιαία αμοιβή διαμορφώνεται με βάσει το σύνολο των πραγματοποιηθέντων ωρών εργασίας.
10.8. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται το κόστος των απαιτούμενων μέσων, εργαλείων, υλικών καθαρισμού και απολύμανσης.
10.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα ενδεδειγμένα εργαλεία, μέσα και υλικά καθαρισμού-απολύμανσης για την άρτια εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών .
10.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει απορρυπαντικά που φέρουν έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους, προδιαγραφών
CE , επίσης ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τα προϊόντα απολύμανσης τα οποία απαιτούνται να φέρουν έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων. Το Ι.Ε.Κ. Ρόδου του Υπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να στείλει δείγμα οποιουδήποτε προϊόντος για τη σχετική ανάλυση
στο Γενικό Χημείο του Κράτους, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.
10.11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε τα προϊόντα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες
που προορίζονται (πλακάκια κεραμικά, πλακάκια πλαστικά, ξύλινες επιφάνειες, μεταλλικές επιφάνειες, επιφάνειες με μελαμίνη, μαρμάρινες επιφάνειες,
πορσελάνινες επιφάνειες, τζάμια, δερματίνη, ταπετσαρίες).

ΑΡΘΡΟ 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε
επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης κατά την περίοδο υποβολής των οικονομικών προσφορών και κατά όλη τη διάρκεια του
έτους που διανύουμε.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147).
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
12.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους (παρ.1 άρθρ. 73 Ν.4412/16):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
Υπ’ αρ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Εάν στις ως άνω (α) έως (στ) περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, για τους σκοπούς της παρούσας
Πρόσκλησης, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση (παρ.10, άρθρ. 73 Ν.4412/16).
12.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας ο οποίος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός της παρούσας παραγράφου, παύει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)όταν ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ,
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς στην παρούσα διακήρυξη ( παρ. 2, άρθ. 73, Ν.4412/16),
β) όταν μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί από τον οικονομικό φορέα ( παρ. 3-β’ άρθ. 73, Ν.4412/16).
12.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας ο οποίος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου( παρ. 4β άρθ. 73, Ν.4412/2016 ).
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος
(παρ.10 άρ. 73 Ν.4412).
12.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί αποκλεισμός από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74
Ν.4412/2016).
12.5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 5- άρθ.18 & περ. α’ & θ΄- παρ.4
άρθρ.73 του Ν.4412/2016), οικονομικός φορέας στον οποίον έχουν επιβληθεί σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής οικ. προσφοράς για την παρούσα υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου
Τουρισμού, κυρώσεις με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος κι εν προκειμένω, σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται τα προβλεπόμενα της περίπτωσης γ΄- παρ.2 του άρθρου 68 Ν.3863/2010(Α΄115).

ΑΡΘΡΟ 13 . ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
13.1. Ο οικονομικός φορέας στον οποίον θα πραγματοποιηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης η ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών, κατόπιν
έγγραφης πρόσκλησης , αναλαμβάνει την υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία πιστοποιούν ότι δεν εμπίπτει σε
κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 12 της παρούσας Πρόσκλησης. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα έχουν ως εξής:
 Φορολογική ενημερότητα,

 Ασφαλιστική ενημερότητα,
 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση
νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ότι στο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου
Τουρισμού (παρ.10, άρθρ. 73 & παρ. 9 άρθρ. 80 του Ν.4412/16), δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
λόγους της παρ.1 άρθρ. 73 του Ν.4412/16 :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
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για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Σημειώνεται ότι ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της οικονομικής προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρ.79Α, παρ .2 Ν.4412/2016).
 Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Η ημερομηνία έκδοσης να μην υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού .

 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αποκλεισθεί από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74 Ν.4412/2016).

 Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα εάν στο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου
Τουρισμού, έχουν επιβληθεί εις βάρος του κυρώσεις με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) : «Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται
ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της
προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους
τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής»
ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθ. 68 Ν. 3863/2010, μέσα σε
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής
διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του
άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.»

 Έγγραφη βεβαίωση, όπως έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η, περί σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης

ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα από το οποίο πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, τα πρόσωπα που διοικούν και δεσμεύουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία της Παρούσας Πρόσκλησης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, Δ.Σ. κλπ.) καθώς και η θητεία των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης ( Γ.Ε.Μ.Η.) από να μην υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου
Υπουργείου Τουρισμού.
13.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
13.3. Η μη έγκαιρη προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών εγγράφων από τον Ανάδοχο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, δύναται να ακυρώσει την εν λόγω διαδικασία ανάθεσης και σύναψης σύμβασης με απόφαση του Ι.Ε.Κ. Ρόδου –Υπουργείου
Τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης:
14.1. Το Ι.Ε.Κ. Ρόδου - Υπουργείου Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασιών εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη
Διεύθυνση ή απαιτείται υπό απρόβλεπτες συνθήκες και ο Ανάδοχος αποδέχεται τις νέες ρυθμίσεις κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και συνεργασίας με τη
Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. Ρόδου.
14.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Ι.Ε.Κ. Ρόδου- Υπουργείου Τουρισμού,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών.
14.3. Απαράβατος βασικός όρος είναι η υποχρέωση του αναδόχου για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας ως προς την
καταβολή των νόμιμων αποδοχών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την ασφαλιστική
κάλυψη και την απόδοση των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης
που αφορά το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί παράβαση
του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ115/Α) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρ.22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στη Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» .
14.4. 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 του απασχολούμενου από αυτού προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
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14.5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού του Αναδόχου κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών
καθαριότητας της παρούσας σύμβασης, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Μισθοί, επιδόματα άδειας, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και λοιπές
εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν επίσης τον Ανάδοχο.
14.6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο προσωπικό του Αναδόχου, υποχρεούται ο
Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.
14.7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την σύναψη
της σύμβασης.
14.8. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί
για την εκτέλεση των εργασιών.
14.9. Το προσωπικό του Αναδόχου το οποίο θα ασχολείται με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών καθαριότητας , θα φορά καθαρές ομοιόμορφες
μπλούζες με το σήμα της εταιρείας και γάντια για την προστασία και την έκθεση του σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
14.10. Προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης θα διενεργούνται
έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ειδών και εκτελουμένων εργασιών έτους 2021, κατ’ εφαρμογή των άρθρων του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)- ΦΕΚ 147/Α/08.08.16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 15. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
15.1. Η συνολική αξία της δαπάνης για υπηρεσίες καθαριότητας (CPV: 90900000-6) έτους 2021 των εγκαταστάσεων του Ι.Ε.Κ. Ρόδου –
Υπουργείου Τουρισμού, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.118,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.
2420204001 του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 – Ειδικού Φορέα 1045- 501-0000000.
15.2. Οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας αμοιβής (άνευ ΦΠΑ), βαρύνουν τον ανάδοχο ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. Οι εν λόγω
κρατήσεις, έχουν ως εξής: ΦΕ 8%,
υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% και επί της εισφοράς παρακρατείται ΧΑΡΤ. 3%, ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%,
υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% και επί της εισφοράς παρακρατείται ΜΤΠΥ 3%, ΧΑΡΤ. 2% , ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
15.3. Για την διαδικασία καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου απαιτείται η υποβολή:
-Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών
-Υπεύθυνη δήλωση του παρέχοντα υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται
ονομαστικά τα άτομα που παρείχαν υπηρεσίες καθαρισμού κατά τον μήνα για τον οποίο δικαιούται αμοιβή, ότι καταβλήθηκαν σε αυτά οι νόμιμες αποδοχές,
ότι καταβλήθηκαν οι υποχρεωτικές εισφορές ασφάλισης αυτών στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και ότι έγινε εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής
και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
-Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού για την υλοποίηση των εργασιών στο Ι.Ε.Κ. Ρόδου, θεωρημένη αρμοδίως.,
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία δηλώνεται εάν οι απαιτήσεις που απορρέουν
από το εκδοθέν τιμολόγιο έχουν εκχωρηθεί σε τρίτους κι αν τελεί υπό κατάσχεση.
-Κάθε πρόσθετου εγγράφου που τυχόν απαιτηθεί .
15.4. Η εξόφληση του τιμολογίου του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν της βεβαίωσης ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εκτελουμένων
υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή του Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού, ελέγχου, θεώρησης των παραστατικών δαπάνης από την αρμόδια
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) και εξόφλησης του σχετικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου με
κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.
15.5.Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών και σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων δαπάνης από την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., πραγματοποιείται
αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κατ’ εφαρμογή των υφιστάμενων σχετικών νομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες λήψεις στοιχείων περί οφειλών από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί) δύναται να πραγματοποιείται
παρακράτηση βεβαιωμένων οφειλόμενων χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π..

ΑΡΘΡΟ 16. Με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΑΡΘΡΟ 17. Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού: mintour.gov.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………..…………………….……………………………………………..…………………………
ΤΗΛ.: …………………….. …… ΦΑΞ: ………………….. EMAIL: …………………………………………………

ΠΡΟΣ: Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τμήμα: Γραμματεία
Τηλ.:2241074445/6
Φαξ:2241074447
Ε-mail : iekrod@mintour.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων τoυ Ι.Ε.Κ. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού κατά τη διάρκεια έτους 2021, σύμφωνα με το
πρόγραμμα εργασιών, του προϋπολογισμού δαπάνης και τους όρους καταβολής αμοιβής, όπως καταγράφονται στα υπ’ αρ. 1, 10, 14 και 15
Άρθρα της υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, υποβάλουμε την ακόλουθη οικονομική προσφορά με τα απαιτούμενα
στοιχεία της οικονομικής μελέτης μας:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΚΤΙΡΙΟ
Αριθμός εργαζομένων
Ώρες εργασίας
Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
Ύψος προϋπολογιζόμενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων(συμπεριλαμβάνονται Δ.Χ, Δ.Π, και Ε. ΑΔΕΙΑΣ
Ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
Τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο
Διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών
Κόστος αναλωσίμων
Εργολαβικό κέρδος & Φορολόγηση
Νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων
Συνολική τιμή
Φ.Π.Α. 24%
Συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ ΦΠΑ (Συνολική τιμή/960 ώρες)
ΦΠΑ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Εγκαταστάσεις Ι.Ε.Κ. ΡΟΔΟΥ

2. Η παρούσα οικονομική προσφορά υποβάλλεται έχοντας λάβει γνώση των επιτόπιων συνθηκών και των χώρων των κτιριακών
εγκαταστάσεων για την υλοποίηση των αιτούμενων υπηρεσιών καθαρισμού.
3.Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
οικονομικών προσφορών της υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου- Υπουργείου Τουρισμού.
4. Με την παρούσα οικονομική προσφορά, δηλώνεται ότι έχουμε λάβει γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους και υποχρεώσεις
σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης της υπ’ αρ. πρωτ. 1292/31.12.2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Κ. Ρόδου- Υπουργείου Τουρισμού.

Ημερομηνία

……………………..
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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