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«Πρόσκληση

σύναψης

σύμβασης

για

την

παροχή

έκτακτων

υπηρεσιών

απολύμανσης σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας
του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό COVID-19, με τη διαδικασία
απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 118
και 6 (παρ. 10) του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν».

(ΦΠΥ 69/21)

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.)» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε τεχνική και
οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά συμμετοχής για τη, με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, σύναψη σύμβασης για την παροχή έκτακτων υπηρεσιών απολύμανσης
σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ
στην Αττική, που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό COVID-19.
Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά

με την επισήμανση ότι

πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι του αντικειμένου εργασιών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
τιμής.
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των
#11.000,00#€ πλέον ΦΠΑ (#13.640,00#€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ
00.10.0845 του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2021.
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα, Ισόγειο, Γραφείο Αυτοτελούς
Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου, μέχρι την 10/09/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
(υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης
Συμβάσεων Υπηρεσιών).
Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η ένδειξη:
Υποβολή τεχνικής, οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών συμμετοχής για το έργο:
«Παροχή έκτακτων υπηρεσιών απολύμανσης σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της
Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ στην Αττική, που έχουν εκτεθεί στον κορονοϊό COVID-19, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και
6 (παρ. 10) του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν».

(ΦΠΥ 69/21)

Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται αναλυτικά :
Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους σύμφωνα με το άρθρο 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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική 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 στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
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(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών
συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία
πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375
(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις),
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση
της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020
(Α’103),
ε)

νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
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), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί
το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ήτοι:
i)

Φορολογική ενημερότητα – σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της, άλλως, στην

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
ii)

Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης- σε ισχύ κατά την

ημερομηνία υποβολής της, άλλως στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον
e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και
οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) καθώς και
iii) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία δηλώνονται όλοι
οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές.
3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 1, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο
ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της στο ΓΕΜΗ2,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης3, το
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016
Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
1
2
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ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης

(όπως

καταστατικά,

πιστοποιητικά

μεταβολών,

αντίστοιχα

ΦΕΚ,

αποφάσεις

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά
την υποβολή τους.
Β. «Τεχνική Προσφορά»
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Α (Περιγραφή Αντικειμένου-Τεχνικές Προδιαγραφές & Λοιποί Όροι)
Γ. «Οικονομική Προσφορά»
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας.
Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή
αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της

γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι
ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο
οικοδομικός συνεταιρισμός),
στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012),
θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό
L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,
ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της
στην ημεδαπή,
ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και
νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν
στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012
3
Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν
την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους
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παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα
δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα, από την ημερομηνία
γνωστοποίησης της απόφασης ανάθεσης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ
και πάντως όχι πριν τη λήξη της εν ισχύ σύμβασης (ΦΠΥ 48/20).
Η εκτέλεση της κάθε εφαρμογής απολύμανσης για κάθε κτίριο θα παρακολουθείται από Τριμελή
Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά. Η
Επιτροπή, μετά από κάθε εφαρμογή, θα συντάσσει Πρακτικό για την ορθή ή μη εκτέλεση της
υπηρεσίας το οποίο θα αποστέλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Υλοποίησης Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών.
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά μετά από κάθε απολύμανση με την προσκόμιση
τιμολογίου, σύμφωνα με την προσφορά του καθώς και των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Για την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και
δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Το/α τιμολόγιο/α θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, 106 71, ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.: 997072577
Δ.Ο.Υ. : Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ
Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω , εκδίδεται μία απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στον ανάδοχο/αναδόχους
και τον/τους καλεί να προσέλθει/προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης.
Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ.: 296772/03-08-2021
(ΑΔΑ:ΩΗΔΜ46ΜΑΠΣ-1ΤΩ, ΑΔΑΜ:21REQ009036067) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης
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Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης, και η υπ. αρ. πρωτ. ΑΑΥ Μ664/06-082021 (ΑΔΑ:ΨΘΥΞ46ΜΑΠΣ-ΕΗΜ, ΑΔΑΜ:21REQ009130991) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.10.0845 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» του
Προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2021.
Κωδικός Αρχείου Είδους: CPV: 90920000-2 «Υπηρεσίες Απολύμανσης Εγκαταστάσεων»
Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από
την κ. Σερεβέτα Κωνσταντίνα - τηλ. 210 36 66 052 και τον κ. Αλεξόπουλο Ηλία - τηλ. 210 37 29 772.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
α/α
Δ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Συν/να : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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Ανήκει στην Πρόσκληση (ΦΠΥ 69/21)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Περιγραφή Αντικειμένου -Τεχνικές Προδιαγραφές & Λοιποί Όροι
Αντικείμενο των υπηρεσιών
Παροχή έκτακτων υπηρεσιών απολύμανσης σε κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της
Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ που έχουν εκτεθεί στον ιό κορονοϊού COVID-19 σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ: «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό μη υγειονομικών μονάδων που έχουν
εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2».
Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ στην Αττική
αρμοδιότητας της Δ/νσης Προμηθειών είναι τα κάτωθι:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ΠΟΛΗ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 178
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 12
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 30
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 54
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16-18
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 12
ΑΧΑΡΝΩΝ 27
ΑΧΑΡΝΩΝ 29
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8
ΗΠΕΙΡΟΥ 38
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 19
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 27 ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 22
ΛΑΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 2
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 41-43
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 13
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 14
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 16
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 20 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 5
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 34 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ) 5
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 29
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 47
ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ 12
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4
ΣΤΑΔΙΟΥ 24
ΣΤΑΔΙΟΥ 31
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36
37
38

ΑΘΗΝΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 167
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7

Επισημαίνεται ότι:
▪ Ο πίνακας των ανωτέρω κτιρίων είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες και σε κτίρια/ Υπηρεσίες που δεν
περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, οι οποίες βρίσκονται εντός της Αττικής, εφόσον του
ζητηθεί εγγράφως.
▪ Τα τ.μ. μέτρα των ανωτέρω κτιρίων θα οριστικοποιούνται με την έγγραφη ενημέρωση του
αναδόχου για την πραγματοποίηση της απολύμανσης.
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της Απολύμανσης & Εξολόθρευσης και να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο.
Για την απόδειξη της εν λόγω απαίτησης οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της προσφοράς τους
θα προσκομίσουν πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
1. Να διαθέτουν την αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
2. Να διαθέτουν πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για παροχή
υπηρεσιών Απολύμανσης.
3. Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους, για βλάβη σε πρόσωπα ή
υλικά, που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση των εφαρμογών.
4. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούν να είναι νέας γενιάς και εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Να είναι άοσμα, να μην αφήνουν ίχνη στις περισσότερες
επιφάνειες και να μη διαβρώνουν.
Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων οι οικονομικοί φορείς στο φάκελο της προσφοράς τους θα
προσκομίσουν:
1. Αντίστοιχη άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (άδεια καταπολέμησης
εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους).
2. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο για παροχή υπηρεσιών
Απολύμανσης - Απεντόμωσης – Μυοκτονίας.
3. Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους, για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά, που
μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια και μετά την πραγματοποίηση των εφαρμογών.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 που να αναγράφει ότι όλα τα σκευάσματα που θα
χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών έχουν την έγκριση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για χρήση σε κατοικημένους χώρους και η
εφαρμογή θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους. Είναι ασφαλή & ακίνδυνα ως
προς την χρήση τους για τον ανθρώπινο οργανισμό και φιλικά με το περιβάλλον.
Διαδικασία:
Με τη διαπίστωση της ανάγκης για απολύμανση ο υπεύθυνος το κτιρίου/Υπηρεσίας θα αποστέλλει
σχετικό αίτημα στο Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Προμηθειών, δηλώνοντας τους ορόφους και τα τ.μ. των χώρων που χρήζουν απολύμανσης.
Στη συνέχεια το εν λόγω Τμήμα θα ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο ο οποίος θα
πραγματοποιεί την απολύμανση εντός 24ωρου.
Μετά από κάθε απολύμανση θα εκδίδεται πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από υπεύθυνο επιστήμονα, το
οποίο θα παραδίδεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής.
Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου στο αντικείμενο
επιστήμονα, ο οποίος θα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά.
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Προϋπολογισμός:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι
συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά για το κόστος απολύμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο συμμετέχων που θα προσφέρει το χαμηλότερο κόστος ανά τετραγωνικό
μέτρο.
Χρονική Διάρκεια των υπηρεσιών:
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα, από την ημερομηνία
γνωστοποίησης της απόφασης ανάθεσης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 11.000,00€ πλέον ΦΠΑ
και πάντως όχι πριν τη λήξη της εν ισχύ σύμβασης (ΦΠΥ 48/20).
Παρακολούθηση-παραλαβή:
Η εκτέλεση της κάθε εφαρμογής απολύμανσης για κάθε κτίριο θα παρακολουθείται από Τριμελή
Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους των Υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτά. Η
Επιτροπή, μετά από κάθε εφαρμογή, θα συντάσσει Πρακτικό για την ορθή ή μη εκτέλεση της
υπηρεσίας το οποίο θα αποστέλλεται στο Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Υλοποίησης Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Προμηθειών.
Πληρωμή:
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται απολογιστικά μετά από κάθε απολύμανση με την προσκόμιση
τιμολογίου, σύμφωνα με την προσφορά του καθώς και των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
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