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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

Για ςφναψη ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν καθαριςμοφ 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ  

  

Σο Κζντρο Σεκμηρίωςησ και Κοςτολόγηςησ Νοςοκομειακϊν Τπηρεςιϊν (KETEKNY) – 

Ελλθνικό Ινςτιτοφτο DRG, είναι ανϊνυμθ εταιρεία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, θ 

οποία ιδρφκθκε με τισ διατάξεισ του Ν. 4286/2014, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Κφριοσ ςκοπόσ του KETEKNY είναι θ ανάπτυξθ ενόσ αντικειμενικοφ, δίκαιου και 

διαφανοφσ ςυςτιματοσ κοςτολόγθςθσ και αποηθμίωςθσ νοςοκομειακϊν υπθρεςιϊν που 

βαςίηεται ςτισ Διαγνωςτικά Ομοιογενείσ Ομάδεσ (Diagnosis Related Groups, DRG).   

Σο KETEKNY ενδιαφζρεται να ςυνάψει ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ των 

γραφείων του επί τθσ οδοφ Βερανηζρου αρ. 13, Ακινα. 

Για το λόγο αυτό 

  

ΚΑΛΕΙΣΑΙ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

να ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία επιλογισ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν 

κακαριςμοφ των γραφείων του ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ, μζχρι του ποςοφ των 7.200 ευρϊ πλζον ΦΠΑ 

για δϊδεκα (12) μινεσ. το ποςό αυτό κα ςυμπεριλαμβάνονται οι κρατιςεισ φόρων και τα 

τζλθ που αναλογοφν.  

Η ενδιαφερόμενθ εταιρεία μπορεί να υποβάλει  τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά τθσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα. 

Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ τθσ υπθρεςίασ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Προςφορά που κα είναι αόριςτθ, 

ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι που κα παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από το απαιτοφμενο 

αντικείμενο /διάρκεια κα απορρίπτεται.  
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ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Οι υπθρεςίεσ περιγράφονται ςτο παράρτθμα 1 τθσ παροφςασ. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει προςωπικό που δεν κα εναλλάςςεται ςυχνά 

και κα είναι εκπαιδευμζνο ςε γενικοφσ κανόνεσ υγιεινισ. 

2. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ορίςει υπεφκυνο ςυνεργείου κακαριςμοφ και να τον 

γνωςτοποιιςει  ςτθν τεχνικι του προςφορά. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται α. ςτθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ 

εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και νομοκεςίασ περί πρόςλθψθσ 

επαγγελματικοφ κινδφνου (ν. 3850/2010), αναφορικά με τθν παροχι εργαςίασ του 

προςωπικοφ του, ιδίωσ ωσ προσ τθν καταβολι των αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία 

περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν οικεία 

κλαδικι Ε ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι, β. τθν τιρθςθ του νομίμου 

ωραρίου, γ. των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ. Παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ 

δίνει το δικαίωμα ςτθν ανακζτουςα αρχι για μονομερι καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ 

και κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

4. Σο προςωπικό κακαριότθτασ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με 

τθν υγιεινι και αςφάλειά του και ο ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικόσ και μόνοσ 

υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε τυχόν ατφχθμα προκφψει. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν ανακζτουςα αρχι αποδεικτικά 

αςφάλιςθσ των εργαηομζνων ςτον ΕΦΚΑ. Αλλοδαποί μποροφν να απαςχολθκοφν 

μόνο εφϋόςον ζχουν τα απαραίτθτα ζγγραφα παραμονισ και εργαςίασ ςτθν Ελλάδα. 

6. Ο ανάδοχοσ και το προςωπικό που κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ δεν ζχουν καμία απολφτωσ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με τθν 

ανακζτουςα αρχι, οι δε μιςκοί και αμοιβζσ τουσ κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ 

υποχρεϊςεισ επιβάλλονται  από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία, βαρφνουν 

αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

7. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει πρόγραμμα εργαςίασ για το προςωπικό του, 

το οποίο κοινοποιείται ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του Ζργου τθσ 

Κακαριότθτασ.  

8. ε περίπτωςθ ςυςτθματικισ απουςίασ προςωπικοφ και μθ τιρθςθσ του 

προβλεπομζνου προγράμματοσ θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα 

καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

9. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθ λιξθ τθσ, ο ανάδοχοσ και το προςωπικό 

του αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να τθροφν εμπιςτευτικά όλα τα ςτοιχεία που τουσ 

ζγιναν γνωςτά λόγω τθσ εργαςίασ τουσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ και του χϊρουσ 

των γραφείων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

10. ε περίπτωςθ πρόκλθςθσ βλάβθσ ςτουσ χϊρουσ ι ςτον εξοπλιςμό των γραφείων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ από το προςωπικό του αναδόχου, αυτόσ υποχρεοφται με δικι 

του δαπάνθ να αποκαταςτιςει άμεςα τθ βλάβθ και ο εξοπλιςμόσ να παραδοκεί ςτθν 

ίδια καλι κατάςταςθ που λειτουργοφςε. 
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11. Σα μθχανιματα, τα υλικά κακαριςμοφ και τα αναλϊςιμα που κα χρθςιμοποιθκοφν 

βαρφνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο εκτόσ από το χαρτί υγείασ, τισ χειροπετςζτεσ και 

το χαρτί κουηίνασ και κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ περί υγιεινισ και αςφάλειασ των 

εργαηομζνων (ν.3850/2010). 

12. Σα υλικά κακαριςμοφ πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι διατάξεισ 

τθσ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ.  

13. Σα απολυμαντικά πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων 

και να φζρουν τον αρικμό αδείασ κυκλοφορίασ τουσ.  

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Ο ανάδοχοσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτον 7ο όροφο 

επί τθσ οδοφ Βερανηζρου αρ. 13 ςτθν Ακινα. 

 

ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Κακθμερινά από τισ 6.00 ζωσ τισ 8.00 το πρωί, εκτόσ αββατοκφριακων και αργιϊν. 

Η ςφμβαςθ κα ζχει ιςχφ για δϊδεκα μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβι καταβάλλεται μθνιαία ωσ τμθματικι παράδοςθ των υπθρεςιϊν. ε περίπτωςθ 

που θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του Ζργου παρατθριςει απόκλιςθ από τα 

ςυμφωνθκζντα ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ που αποςτζλλεται ςτον ανάδοχο για τθ ςωςτι 

τιρθςθ των υποχρεϊςεϊν του.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο/θ ενδιαφερόμενοσ/θ καλείται να υποβάλει τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά 

του/τθσ, αποκλειςτικά, με θλεκτρονικό τρόπο, ςτθ διεφκυνςθ ketekny@instdrg.gr μζχρι 

την 27/06/2022 και ϊρα 16:00. 

Η ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου του 

ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ, ςφμφωνα με εξουςιοδότθςθ που του ζχει δϊςει το Δ, φςτερα από τθν 

εξζταςθ των προςφορϊν. Ο υποψιφιοσ που κα επιλεγεί κα κλθκεί να υπογράψει 

ςχετικι ςφμβαςθ και να προςκομίςει τα ζγγραφα που κα του ηθτθκοφν. 

το θλεκτρονικό μινυμα κα πρζπει να αναγράφεται θ φράςθ «υμμετοχι ςτθν πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ». 

Σο μινυμα κα πρζπει να περιλαμβάνει:  

1) Σεχνικι Προςφορά για το ζργο ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με το παράρτθμα 1 τθσ 

παροφςασ. Εάν ο ανάδοχοσ χρθςιμοποιιςει υπεργολάβουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ 

ςφμβαςθσ κα πρζπει να τουσ αναφζρει ςτθν τεχνικι προςφορά του.  

 

2) Οικονομικι Προςφορά, ςυμπλθρωμζνθ και νομίμωσ υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το 

ςυνθμμζνο ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ και με ςυμπλθρωμζνα τα απαιτοφμενα ςτοιχεία 
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3) Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του αρκρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμζνθ από τον 

νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ του, ςτθν οποία 

κα αναγράφεται ότι:  

 Δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του ν.4412/2016, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει.  

 Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και των 

παραρτθμάτων τθσ με τθν αναγραφι των ςτοιχείων τθσ πρόςκλθςθσ (αρ. πρωτ. 

πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφοράσ, ανακζτουςα αρχι, τίτλοσ πρόςκλθςθσ, κλπ). 

  Εφόςον θ πρόςκλθςθ κατακυρωκεί ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα, αυτόσ οφείλει 

εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ του ΚΕΣΕΚΝΤ, να προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ ορίηεται 

ςτο άρκρο 103 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

 Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ και 

εκτζλεςθ εργαςιϊν με το Δθμόςιο ι/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μθ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων, τουλάχιςτον κατά τθν τελευταία πενταετία. 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΘΕΗ –ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ- ΠΛΗΡΩΜΕ 

 

1. Η ανάκεςθ κα γίνει με απόφαςθ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου κατόπιν ςχετικισ 

εξουςιοδοτιςεωσ του Δ, φςτερα από εξζταςθ των προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν. 

Ο ανάδοχοσ που κα προκφψει οφείλει να υπογράψει ςχετικι ςφμβαςθ με το ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει ςτο ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του νόμου.  

2. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και 

για δϊδεκα (12) μινεσ και μζχρι του ποςοφ των 7.200 ευρϊ πλζον Φ.Π.Α.  

3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 

του που απορρζουν από το νόμο και τθ ςφμβαςθ. 

4. Προχπόκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ κάκε πλθρωμισ είναι να υποβλθκοφν τα 

απαραίτθτα παραςτατικά. Η πλθρωμι κα γίνεται με τραπεηικι κατάκεςθ. 

 5. Οι πλθρωμζσ υπόκεινται ςε κρατιςεισ, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΣΕΛΗ ΜΕΑΡΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

3.  ΑΠΑΙΣΗΕΙ  ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

Σο προςωπικό που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ και πρζπει να είναι εξοικειωμζνο ςτθ 
χριςθ  των μθχανθμάτων, ςυςκευϊν και εργαςιϊν κακαριςμοφ, όπου 
απαιτείται 

ΝΑΙ 

3.1 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ   

3.1.1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΡΓΑΙΕ  

 κοφπιςμα και ςφουγγάριςμα διαδρόμων και γραφείων  

 Άδειαςμα δοχείων απορριμμάτων και αντικατάςταςθ ςτισ ςακοφλεσ 
απορριμμάτων 

 Απόρριψθ απορριμμάτων ςε κάδουσ του διμου 

 Άδειαςμα καταςτροφζα εγγράφων ςτον κάδο ανακφκλωςθσ 

 Ξεςκόνιςμα επίπλων,  ςυςκευϊν (τθλεφωνικϊν τθλεομοιοτυπικϊν φωτοτυπικϊν, 
Η/Τ) και λοιπϊν αντικειμζνων γραφείων και αίκουςασ ςυνεδριάςεων. Ο 
εξοπλιςμόσ πλθροφορικισ κα κακαρίηεται με ςτεγνό φφαςμα. 

 Κακαριςμόσ πόμολων γραφείων και λοιπϊν χϊρων 
 Κακαριςμόσ χϊρων κουηίνασ (πάγκοι, πλακάκια, νιπτιρεσ, ποτιρια κ.ά.) 

 

 
 
 
 

 
ΝΑΙ 

3.1.2 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  (Μία φορά την εβδομάδα) 

 

 

 Κακαριςμόσ διαχωριςτικϊν γραφείων 

 Κακαριςμόσ κυρϊν γραφείων 
 Κακαριςμόσ των υαλοπινάκων τθσ ειςόδου 

 
 
 

ΝΑΙ 

3.1.3 ΜΗΝΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ (Μία  φορά το μήνα) 

 

 

 Κακαριςμόσ τηαμιϊν εςωτερικά και εξωτερικά 

 Κακαριςμόσ κλιματιςτικϊν εςωτερικϊν μονάδων 

 Κακαριςμόσ μπαλκονιϊν 

 Κακοριςμόσ τοίχων, όπου απαιτείται 

 
 
 
 

ΝΑΙ 
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3.2 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΤΓΙΕΙΝΗ  

3.2.1 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ ΕΡΓΑΙΕ  

3.2.1.1 
 κοφπιςμα  και ςφουγγάριςμα/απολφμανςθ δαπζδου και ειδϊν υγιεινισ με 

απολυμαντικό διάλυμα 

 Άδειαςμα δοχείων απορριμμάτων 

 Σοποκζτθςθ χαρτιοφ υγείασ, αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςθ  ςαπουνιοφ, 
χειροπετςετϊν, ςακουλϊν  απορριμμάτων 

 
 
 

ΝΑΙ 

3.2.1.2 Οι κακαριςμοί των τουαλετϊν κα γίνονται με χριςθ ξεχωριςτϊν μζςων 
(ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ , κουβάδεσ, ςφουγγάρια, πανιά) τα οποία κα ζχουν και 
διαφορετικό χρϊμα από αυτά που κα χρθςιμοποιοφνται  ςτουσ κφριουσ χϊρουσ 
και  κα  αντικακίςτανται  το  αργότερο  τθν  πρϊτθ   εργάςιμι  θμζρα  μετά  τθν  1θ   
εκάςτου μθνόσ 

 

 
ΝΑΙ 

3.2.2 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΕΡΓΑΙΕ  

 

 Κακαριςμόσ δοχείων απορριμμάτων, εςωτερικά και εξωτερικά 

 Ρίψθ διαλφματοσ χλωρίου ςτα ςιφϊνια  αποχζτευςθσ 

 Κακαριςμόσ κυρϊν, πλακιδίων τοιχοποιίασ και τηαμιϊν 
 Κακαριςμόσ κακρεπτϊν  

 

 
ΝΑΙ 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Αφορά τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ςτο ΚΕΣΕΚΝΤ ΑΕ (Αρ. Πρωτ. Πρόςκλθςθσ: 

……………………………. )  

 

 

ΣΟΤ .............................................................................................................……….. 

 ΟΔΟ ....................................................................................................................  

Α.Φ.Μ. ……………………………………………………………….. Δ.Ο.Τ. 

…………………………………………………………………. ΣΗΛΕΦΩΝΑ: 

.................................................................... e-mail:...........................  

 

 

 

Μθνιαία τιμι χωρίσ ΦΠΑ:  

Ποςοςτό και ποςό ΦΠΑ: 

Μθνιαία τιμι με ΦΠΑ:  

φνολο για χρονικό διάςτθμα δϊδεκα μθνϊν:  

Κακαρι αξία:  

ΦΠΑ :  

φνολο:  

 

 

Α. Προχποκζςεισ άρ. 68 του ν. 3863/2010  

 

α/α Προχποκζςεισ άρ. 68 του ν. 3863/2010 

 1 Αρικμόσ των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο ………. 

2 Ημζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ ……………… 

3 υλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι (Επιςυνάπτεται αντίγραφο) 

…. 

4 Υψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν 

των εργαηομζνων ………………….. 

5 Υψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά  ………………. 
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Β. Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τθρείται θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ 

νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 

κινδφνου.  

 

Γ. Δθλϊνω υπεφκυνα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ μου πράξθ επιβολισ προςτίμου για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ ςοβαρότθτασ».  

 

 

 

 

Σόποσ και Ημερομθνία:  

 

Ο προςφζρων (φραγίδα – Τπογραφι) 

 

 

 

 


