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 Κηφισιά,  23/11/2016 
 

Αρ. Πρωτ. 7807 
 

 

             Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η  

 

      Έχοντας  υπ’ όψη, 

1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 

2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998), 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄/2010), «Νέο Ασφαλιστικό 

Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», 

6) Την απόφαση αρ. ΙV/9ης  Συνεδριάσεως/25.10.2016 της Διοικητικής Επιτροπής του 

Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, σχετικά με την έγκριση προκήρυξης 

συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στον καθαρισμό των κτιρίων του 

Ινστιτούτου,  

7) Το με Αρ. Πρωτ. 7687/21.11.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης που αφορά στη 

γνωστοποίηση της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής προς την Επιτροπή 

Προμηθειών, για να προχωρήσει στην προκήρυξη του συνοπτικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού και τη λήψη προσφορών, 

8) Την απόφαση αρ. Ι/11 Συνεδριάσεως/23.12.2014, «Συγκρότηση σε σώμα της 

Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου»,    

9) Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα 

στον ΚΑΕ 0845  
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π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε 

 

τη διενέργεια του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην 

καθαριότητα (cpv 90600000-3) του ανακαινισμένου κτιρίου (3) με υπόγειο επί της οδού 

Εκάλης 7, του κτιρίου της πρώην αποθήκης (5), του κτιρίου που θα στεγαστεί το Εργαστήριο 

Βακτηριολογίας (4) και του κτιρίου που θα στεγαστεί το Τμήμα Φυτοπαθολογίας (2), επί της 

οδού Στ. Δέλτα 8 καθώς και το μηνιαίο καθαρισμό των υαλοπινάκων των ανωτέρω κτιρίων, 

όπως αυτά αναλύονται και στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. Τα κτίρια (2) και (4) τελούν 

υπό κατασκευή και θα είναι παραδοτέα εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Σχετική 

μνεία μεταβολής των τετραγωνικών και αναπροσαρμογής του κόστους του έργου, θα λάβει 

χώρα και στη σύμβαση. 

Η συνολική χρονική διάρκεια του έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης έως 31.12.2017 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

38.000.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.   

Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στην 

ιστοσελίδα του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (www.bpi.gr) και στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι οικονομικοί φορείς πληρούν τις κάτωθι 

προϋποθέσεις:  

1. Κατέχουν πιστοποίηση του οικείου Επιμελητηρίου με την οποία βεβαιώνεται η 

εγγραφή τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή, 

2. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, 

3. Απασχολούν προσωπικό με άδεια εργασίας, έμπειρο και κατάλληλο, αμειβόμενο 

σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.   

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που δεν εκπλήρωσαν κατά 

το παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους με πίστη και συνέπεια προς το Ινστιτούτο. 

Οι σφραγισμένες προσφορές θα φέρουν την ένδειξη «Για το διαγωνισμό 

καθαριότητας» και θα περιέχουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία 

αναλύονται στο Παράρτημα ΙI. Οι οικονομικοί φορείς θα καταθέτουν τις προσφορές τους 

στο Τμήμα Διοικητικού του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Στ. Δέλτα 8, 145 61 

Κηφισιά, τηλ. 210-8180203, Fax 210-8077506, έως τις 11.30 της 6ης Δεκεμβρίου 2016, ημέρα 

http://www.bpi.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
ΑΔΑ: 60ΘΘ46ΨΧΞ3-ΦΩΑ



             
Δ/νση:  Στ. Δέλτα 8,14561 Κηφισιά Αττικής,Τηλ. 210-8180203, Fax:2106809588, E-mail: i.vallianou@bpi.gr 

 

Τρίτη, οπότε και θα γίνεται το άνοιγμα αυτών από την ορισθείσα Επιτροπή Προμηθειών του 

Ινστιτούτου.  

Λόγω του επείγοντος των ανωτέρω εργασιών, η διαδικασία της διενέργειας του 

διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα και παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

να παρίστανται κατά το άνοιγμα των προσφορών για την αποφυγή ενστάσεων και την 

επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών.  

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί, πρέπει να προσκομίσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 

εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, διαφορετικά επιστρέφεται στο σύνολό της μετά 

την οριστική ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση 

υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. (άρθρο 127 παρ.1 και 2 του Ν.4412/2016) 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

            Δρ. Κ. Μαχαίρα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

 

ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (m²) 

2 

ΙΣΟΓΕΙΟ 290,60 

Α ΟΡΟΦΟΣ 290,60 

ΥΠΟΓΕΙΟ 144,00 

4 

ΙΣΟΓΕΙΟ 224,11 

Α ΟΡΟΦΟΣ 123,96 

ΥΠΟΓΕΙΟ 139,13 

5 

ΙΣΟΓΕΙΟ 211,00 

Α ΟΡΟΦΟΣ 62,05 

ΥΠΟΓΕΙΟ   

3 

ΙΣΟΓΕΙΟ 744,09 

Α ΟΡΟΦΟΣ 744,64 

ΥΠΟΓΕΙΟ   

ΣΥΝΟΛΟ:   2.974,18 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΤΗΣ 6ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
   
 Για τη συμμετοχή στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την καθαριότητα των 
εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου οι υποψήφιοι που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα 
πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει 
4 υποφακέλους ως ακολούθως: 
 
 
A. Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» που θα 
περιλαμβάνει: 
α) Καταστατικό και εξουσιοδότηση για τη νομιμοποίηση του εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, 
β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή 
του κάθε οικονομικού φορέα σε αυτό,  
γ) Αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 
ε) Αντίγραφα τελευταίου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης, 
στ) Κατάλογο στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συνεργασίες του οικονομικού 
φορέα κατά τα δύο τελευταία έτη σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 
ζ) Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση ο οικονομικός φορέας και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα,  
η) Δήλωση ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από Σύμβαση υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα. 
 
Β.   Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που θα 
περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της μεθόδου εκτέλεσης του έργου και κάθε άλλο 
στοιχείο για την υποστήριξη της αξιοπιστίας και της ικανότητας του οικονομικού 
φορέα. Επιπροσθέτως: 
 
α) Περιγραφή του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας (τελευταία κατάσταση 
προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας), 
β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός 
φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του.  
 
 
Γ.  Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Φάκελος στοιχείων του άρθρου 22 
παράγραφος 1 του Ν.4144/2013, ΦΕΚ Α  88/18.4.2013» που θα περιλαμβάνει:  
 
Κείμενο στο οποίο να αναφέρουν: 
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
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β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.  
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 
αποδοχές των εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.  
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 
 
Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε 
χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους 
πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών 
τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ 
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην 
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν 
υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
 
 
Δ.  Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» που θα 
περιλαμβάνει την αναλυτική  οικονομική προσφορά. 
 
 
Εάν οι εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό δεν έχουν ακολουθήσει την 
παραπάνω διαδικασία  θα απορρίπτονται από τον διαγωνισμό.   
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