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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ

ΑΝΑΘΔΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΗΘΩΖ ΔΠΣΑ (7)
ΥΖΜΗΚΩΝ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ Δ ΥΩΡΟΤ
ΔΝΣΟ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΜΔΝΑ
ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ.
Πξνϋπνινγηδόκελε Αμία: €5.500,00
(CPV: 24955000-3)
Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. αλαθνηλψλεη ηελ
ππνγξαθή χκβαζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ, κε ηελ ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο
απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ην έξγν «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΜΗΘΩΖ ΔΠΣΑ
(7) ΥΖΜΗΚΩΝ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΘΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΟΤΝ Δ
ΠΑΡΑΛΗΔ ΚΑΗ ΥΩΡΟΤ ΔΝΣΟ ΥΔΡΑΗΑ ΕΩΝΖ ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΜΔΝΑ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ.»
Λακβάλνληαο ππφςε:
1. Σν αξ. πξση. 3166/06-07-2016 αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Ληκεληθήο
Τπνζηήξημεο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.
2. Σελ αξ. πξση. 3169/07-07-2016 Απφθαζε Αλάιεςεο/έγθξηζεο ηεο ελ
ιφγσ δαπάλεο.
3. Σελ ιήμε ηεο αξ. πξση. 2714/15-07-2015 χκβαζεο.
1. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ
1.1.

Γεληθά.

Αληηθείκελν ηεο ππφ ππνγξαθή χκβαζεο είλαη ε κίζζσζε επηά (7) ρεκηθψλ
ηνπαιεηψλ, νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηεο Υ.Ε. Ληκέλα Ραθήλαο, πνπ
ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο, κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη εξαζηηερλψλ ςαξάδσλ, επηβαηψλ,
επηζθεπηψλ θαζψο θαη ησλ ινπνκέλσλ.
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πγθεθξηκέλα ζα κηζζσζνχλ:
A) δχν (2) ρεκηθέο ηνπαιέηεο, ε κία πιεζίνλ ηνπ TOLL εληφο ηνπ λένπ
Ληκέλα Ραθήλαο θαη ε δεχηεξε ζην ρψξν ηνπ Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ
Ληκέλα Ραθήλαο,
B) πέληε (5) ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζε ρψξνπο παξαιηψλ δηθαηνδνζίαο Ο.Λ.Ρ.
Α.Δ. σο εμήο:
1.- Γχν ζηελ Κεληξηθή Παξαιία Ραθήλαο
2.- Γχν ζηελ Παξαιία «ΜΑΡΗΚΔ»

θαη

3.- Μία ζηελ Παξαιία «ΚΟΚΚΗΝΟ ΛΗΜΑΝΑΚΗ».
ηελ κίζζσζε πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά, ε ηνπνζέηεζε, ε ζπληήξεζε ν
θαζαξηζκφο ησλ ηνπαιεηψλ θαζψο θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο
χκβαζεο.
Ο θαζαξηζκφο ησλ παξαπάλσ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζα γίλεηαη κε ηελ
ζπρλφηεηα, ηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα.
Οη ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, άλεζεο θαη
εμππεξέηεζεο ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο, νη επηθάλεηεο λα απνηξέπνπλ ηελ
αλάπηπμε βαθηεξίσλ θαη ηε δεκηνπξγία θηλδχλσλ κνιχλζεσο απφ ηνπο
ρξήζηεο.

2. ΒΑΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ- ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΩΝ
ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ









Οπξεηήξην Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ.
Κακπίλα: ηεγαλή απφ βξνρή, επαξθψο αεξηδφκελε κε θαιπκκέλα
αλνίγκαηα θαη γαιαθηψδε νξνθή γηα επαξθή θσηηζκφ κε θπζηθφ
ηξφπν.
Πφξηα εηζφδνπ κε άλνηγκα ηνπιάρηζηνλ 90 κνηξψλ, κε ειαηήξηα
απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο, ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά κε δπλαηφηεηα
εζσηεξηθνχ θιεηδψκαηνο θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα αλνίγεη απφ
έμσ. Να θέξεη έλδεημε θαηεηιεκκέλε.
Υεηξνιαβέο πγηεηλήο.
Έλδεημε Αλδξψλ ή Γπλαηθψλ.
Καζξέθηεο-Κξεκάζηξα Ρνχρσλ.
Καηαζθεπή εμ’ νινθιήξνπ απφ άθιεθηα πιηθά θαη αλζεθηηθά ζε πςειέορακειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε θαθψζεηο θαη βαλδαιηζκνχο. Σν εζσηεξηθφ
ηεο θακπίλαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθά πνπ λα
θαζηζηνχλ εθηθηφ ηνλ γξήγνξν θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζή ηεο. Σν
δάπεδν ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αληηνιηζζεηηθφ πιηθφ.
2















Τπνδνρή Υαξηηνχ πγείαο.
Λεθάλε αλνηθηνχ ηχπνπ, ρσξίο θαλέλα απαηηνχκελν ρεηξηζκφ απφ ηνλ
ρξήζηε, έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πξφσξε απελεξγνπνίεζή ηεο
απφ θαθφ ρεηξηζκφ ή βαλδαιηζκφ ή ηελ ξίςε αληηθεηκέλσλ ζε απηήλ θαη
λα αμηνπνηείηαη πιήξσο ε ρσξεηηθφηεηά ηεο δεμακελήο γηα ηελ επίηεπμε
ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ ρξήζεσλ.
Υεκηθφ απνιπκαληηθφ πιηθφ: ζα πξέπεη λα είλαη βηνινγηθά απνδεθηφ θαη
λα πεξηέρεη εηδηθά ζπζηαηηθά θαηά ησλ δπζάξεζησλ νζκψλ, λα δηαζέηεη
ρξψκα ψζηε λα κελ είλαη εκθαλή ηα απφβιεηα, λα αληέρεη ζε πςειέο
ζεξκνθξαζίεο θαη γεληθά λα είλαη αζθαιέο γηα ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ην
πεξηβάιινλ.
Νηπηήξαο κε κεραληθή πνδνθίλεηε αληιία θαη απφζεκα λεξνχ
ηνπιάρηζηνλ 60 lt.
Δλζσκαησκέλε δεμακελή θξέζθνπ λεξνχ γηα ην ληπηήξα.
Αληιία ζαπνπληνχ.
Δηδηθή ππνδνρή ραξηηνχ γηα ηα ρέξηα.
Διάρηζηεο Δμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: 1,20X1,20X2,30 κ.
Υσξεηηθφηεηα Γεμακελήο Αθαζάξησλ: Σνπιάρηζηνλ 250 ιίηξσλ, κε
ηνπιάρηζηνλ έλαλ αεξαγσγφ γηα ηελ απνθπγή νζκψλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο θακπίλαο.
Βάξνο: Άλσ ησλ εθαηφ (100) θηιψλ νχησο ψζηε λα κελ θηλδπλεχεη απφ
αλαηξνπή ιφγσ αλέκσλ.
Υξψκαηνο: ζαιαζζί, ιεπθφ, πξάζηλν ή ζπλδπαζκφο απηψλ.

Ζ εηαηξεία θαηαζθεπήο ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλε
γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, γηα ζχζηεκα δηαρείξηζεο, πνηφηεηαο θαη
γηα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 θαη ΔΛΟΣ1801:2008/OHSAS 18001:2007.

3. ΤΠΖΡΔΗΔ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ

3.1.








Ζ ζπληήξεζε θαη ν θαζαξηζκφο ζα πεξηιακβάλνπλ:

Απνκάθξπλζε ιπκάησλ
Αλαλέσζε ηνπ ρεκηθνχ πγξνχ κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε δηάζπαζε
ησλ ιπκάησλ
Αλαλέσζε ηνπ απνζκεηηθνχ ρψξνπ
Δμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ θαζαξηζκφ ηεο ηνπαιέηαο κε λεξφ ππφ πίεζε
ρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ θαη απνιχκαλζε ησλ ηνπαιεηψλ κε εηδηθά
θαζαξηζηηθά
Δπαλαηνπνζέηεζε πγξνχ ζαπνπληνχ
Σνπνζέηεζε ραξηηνχ πγείαο
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ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη ε ηνπαιέηα παξνπζηάδεη θάπνην
πξφβιεκα, ζα παξέρεηαη ε άκεζε επηδηφξζσζή ηεο θαη εάλ ηνχην είλαη
αδχλαην, ε αληηθαηάζηαζή ηεο.

3.2.

Ζ ζπρλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ γηα ηηο δχν ρεκηθέο
ηνπαιέηεο ηεο παξαγξάθνπ 1.1Α ζα παξέρνληαη:

Α. Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα:
 Από 15 Ηνπλίνπ έωο 30 επηεκβξίνπ, επηά (7) θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Β. Γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα:
 Από 1ε Οθηωβξίνπ έωο 14 Ηνπλίνπ, δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Ζ ζπρλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ηεο
παξαγξάθνπ 1.1Β ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά ήηνη επηά θνξέο ηελ
εβδνκάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ήηνη από 01/08/2016 έωο
30/09/2016 θαζώο θαη από 15/06/2017 έωο 31/07/2017.
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαζαξηζκψλ ν αλάδνρνο ζα
δηαζέζεη ηθαλφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε άξηζηε θαζαξηφηεηα
θαη πγηεηλή ζε φιεο ηηο ρεκηθέο ηνπαιέηεο.
Ο Αλάδνρνο ζα δηαζέηεη εηδηθά αδεηνδνηεκέλν φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θαζψο θαη πιπζηηθφ κεράλεκα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο.
3.3.

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ηα πξντφληα
θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο (απνξξππαληηθά – θαζαξηζηηθά) ηα
αλαιψζηκα είδε πγηεηλήο θαζψο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ δηαζέηεη σο
εμνπιηζκφ ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη λα πιεξνχλ ηνπο εμήο φξνπο:
-

-

-

λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ηνλ
Δζληθφ Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ, λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο
πηζηνπνηήζεηο θαη λα ζπλνδεχνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο
βεβαηψζεηο
δελ ζα έρνπλ ζε θακία πεξίπησζε δπζάξεζηεο νζκέο, δελ ζα
είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ησλ επηζθεπηψλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ
ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο
λα είλαη νηθνινγηθά θαη βηναπνδνκήζηκα.

3.4.

Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο (απνξξππαληηθά θαζαξηζηηθά), ηα αλαιψζηκα είδε πγηεηλήο θαζψο θαη θάζε άιιν
κέζν πνπ δηαζέηεη σο εμνπιηζκφ ν Αλάδνρνο, ζα βαξχλνπλ ηνλ ίδην
θαη ζα θπιάζζνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηνχ.

3.5.

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ηηο ηνπαιέηεο ζε άςνγε
θαηάζηαζε θαη λα είλαη απφιπηα ζπλεπήο θαηά ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπο θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο.
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3.6.

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα δνζεί απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ ηνπνζέηεζε θαη
ζηήξημε ησλ πέληε ηνπαιεηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο παξαιίεο
ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο αλαηξνπήο ιφγσ δπζκελψλ
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.

3.7.

Σα έμνδα κεηαθνξάο, ηνπνζέηεζεο ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ θαζψο
θαη ε ζπιινγή απηψλ κεηά ηε ιήμε ηεο παξνχζαο, βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν.

3.8.

Σπρφλ βιάβεο, θζνξέο ή νπνηνπδήπνηε ηχπνπ βαλδαιηζκφ
ππνζηνχλ νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο, ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζή
ηνπο είλαη ν Αλάδνρνο.

3.9.

ε πεξίπησζε θινπήο απηψλ, νπδεκία επζχλε θέξεη ν εξγνδφηεο.

3.10. Ζ κεζνδνινγία ηνπνζέηεζεο-ζηήξημεο πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα
πξνδηαγξάθεη άξηζην απνηέιεζκα θαη ζα είλαη αζθαιήο γηα ηνπο
ρξήζηεο, ηνπο ηαμηδηψηεο, ηνπο ινπφκελνπο θαζψο θαη γηα ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο θαη ησλ παξαιηψλ.
3.11. Ο Δπφπηεο ηνπ ιηκέλα ζα ειέγρεη ηηο ρεκηθέο ηνπαιέηεο κεηά ηνλ
θαζαξηζκφ ηνπο θαη ζα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Παξαιαβήο.

4. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

4.1.

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα
πξέπεη λα είλαη επαξθέο, λα έρεη φια ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά
πξνζφληα, λα νκηιεί επαξθψο ηελ Διιεληθή γιψζζα, λα είλαη
έκπεηξν θαη θαηάιιειν γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ
εμαζθάιηζε ζηαζεξνχ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζχκβαζεο.

4.2.

ε πεξίπησζε αδεηψλ, ξεπφ θ.η.ι. ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί
αληίζηνηρν πξνζσπηθφ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ
έξγνπ.

4.3.

Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή,
θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφλ νη
νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα είλαη θαηψηεξεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία Δ.Γ...Δ., ζα ππάξρεη ζπλερήο
ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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4.4.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο
επίζεο θαη ηεο πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.

4.5.

Γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ επζχλεηαη ν ίδηνο.
Δηδηθφηεξα ν εξγνδφηεο δελ ζα θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε
εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ωζαχησο, δελ ζα θέξεη θακία απνιχησο
αζηηθή ή πνηληθή επζχλε ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ζε
ηξίηνπο (επηβαηηθφ θνηλφ, επηζθέπηεο, εξγαδφκελνπο θ.η.ι.), επζχλε
ηελ νπνία αλαπιεξψλεη θαζ’ νινθιεξίαλ ν Αλάδνρνο.

4.6.

Ο Αλάδνρνο ζα ζπλάςεη θαη δηαηεξεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, Αζθαιηζηήξην πκβφιαην Αζηηθήο
Δπζχλεο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα δηαρείξηζεο ρεκηθψλ
ηνπαιεηψλ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξνζθνκίζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο.

4.7.

Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ, νπδεκία
εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε έρεη κε ηνλ εξγνδφηε, ν νπνίνο δελ
αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ
απηνχ, γηα ην νπνίν ππεχζπλνο εξγνδφηεο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο θαη
επζχλεο, είλαη κφλν ν Αλάδνρνο.

4.8.

Σν απαζρνινχκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ, νθείιεη λα είλαη
άςνγν ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ
εξγνδφηε αιιά θαη πξνο ηξίηνπο.

4.9.

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππφινγνο απέλαληη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζα
αληηθαζηζηά νπνηνλδήπνηε, απαζρνινχκελν ζην παξφλ έξγν,
ππάιιειφ ηνπ θξηζεί αθαηάιιεινο απφ ηνλ εξγνδφηε.

4.10. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ
ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ ζηνπο ρψξνπο ή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
εξγνδφηε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο κε ππαηηηφηεηά
ηεο.
4.11. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ άξηζην θαζαξηζκφ ησλ
ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.
4.12. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Δξγνδφηε γηα θάζε πιεκκέιεηα
θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ή γηα κε ηήξεζε ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, είηε απηή ε πιεκκέιεηα νθείιεηαη ζηνλ ίδην
ηνλ Αλάδνρν είηε ζε θάπνην εξγαδφκελφ ηνπ.
4.13. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα
είλαη ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.
4.14. Σν έξγν ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζα ην
παξαθνινπζεί ν Δπφπηεο ηνπ ιηκέλα Ραθήλαο. Ο Δπφπηεο ζα
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πξνβαίλεη ζε παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ζηνλ Αλάδνρν γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ.
4.15. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αλαζέζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ε
κέξνο ηνπ έξγνπ ζε ππεξγνιάβν, ππνρξενχηαη άκεζα λα
ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε. Ο Αλάδνρνο (εξγνιάβνο) θαη
ν ππεξγνιάβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ
θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ
φξσλ ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο
ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.
4.16. Όηαλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ, Δξγαζηψλ θαη
Δθηέιεζεο Έξγσλ Μηθξήο Κιίκαθαο, ε νπνία ζα παξαθνινπζεί, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπφπηε, ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ,
δηαπηζηψζεη παξαβάζεηο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έξγνπ, απηή ζα θαηαγγειζεί.

5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ – ΓΔΝΗΚΔ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

5.1.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία πνπ
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

5.2.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο
ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία (Δξγαηηθή Ννκνζεζία) θαη ηηο
δηαηάμεηο γηα ακνηβέο, σξάξην εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ,
απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θ.η.ι., επζχλεηαη δε έλαληη ησλ ειιεληθψλ
αξρψλ γηα ηελ ηήξεζε θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ
απηέο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηεο ηηο
ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην Γεκφζην γηα θάζε ηξίην.

5.3.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά
πξνζσπηθφ ην νπνίν λα είλαη αζθαιηζκέλν, εηδηθεπκέλν, πγηέο θαη
άξηζην ζην είδνο. Δγγπάηαη φηη δελ ζα απαζρνιήζεη ή ζα
εθκεηαιιεπζεί αλήιηθνχο θάησ ησλ 15 εηψλ (άξζξα 138 θαη 182 ηεο
Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο).

5.4.

Απαγνξεχεηαη ε αλαδνρή απφ άιιν πξφζσπν νπνησλδήπνηε
δηθαησκάησλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα
ζχκβαζε θαη ε εθρψξεζε θαη ελερπξίαζε νπνησλδήπνηε
απαηηήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ.

5.5.

Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη φηη ην έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο, ηεο νηθνλνκνηερληθήο
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πξνζθνξάο πνπ ζα θαηαζέζεη θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
εξγνδφηε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
5.6.

Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα επηθαιεζζεί ιφγν αλσηέξαο βίαο γηα ηε
κε εκπξφζεζκε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νχηε δχλαηαη λα απαιιαγεί απφ ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ζα ηνλ βαξχλνπλ απφ ηελ χκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί, εάλ δελ επηθαιεζζεί θαη απνδείμεη ηα πεξηζηαηηθά ηεο
αλσηέξαο βίαο, εληφο 15 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ
ρψξα ηα πεξηζηαηηθά απηά.

6. ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Οη ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζα παξαδνζνχλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ έωο ηηο
31/07/2016 ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα νξηζζνχλ απφ ηελ Γ/λζε ηεο Σ.Τ. ηνπ
Δξγνδφηε.
7. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ππφ ππνγξαθή χκβαζεο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, ήηνη απφ
01/08/2016 έωο θαη 31/07/2017. Καηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο
νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο ηεο παξαγξάθνπ 1.1Β ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο
πξναλαθεξόκελεο παξαιίεο θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα από
01/08/2016 έωο θαη 30/09/2016 θαζώο θαη από 15/06/2017 έωο 31/07/2017.
8. ΑΜΟΗΒΖ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ

8.1.

Ζ πιεξσκή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε ηζφπνζεο
κεληαίεο δφζεηο κε ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ.

8.2.

Ζ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν
δεθαήκεξν ηνπ ηξέρνληνο κελφο.

8.3.

Ζ εμφθιεζή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ πξψηνπ
δεθαεκέξνπ ηνπ επφκελνπ κελφο.

8.4.
-

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πιεξσκέο είλαη ηα εμήο:
Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα αλαθέξεη ηελ έλδεημε
ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ
Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ
έλδεημε ΔΞΟΦΛΖΘΖΚΔ

-
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-

Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.

8.5.

Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ζα θαιχπηεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζα αθνξά ηηο θάζε
είδνπο δαπάλεο, επηβαξχλζεηο, ακνηβέο (ηξίησλ, πξνζσπηθνχ,
ζπλεξγαηψλ), ηελ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη θάζε
παξερφκελε ππεξεζία απηνχ, φπσο θαη έμνδά ηνπ, ζηα νπνία ηπρφλ
πξνβεί γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ φινπ έξγνπ.

8.6.

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο θαη πξηλ ηελ εμφθιεζε ηνπ
ηειεπηαίνπ ηηκνινγίνπ ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ
ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ εξγνδφηε.

8.7.

Οη ελδηαθεξφκελνη κε κφλε ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο, απνδέρνληαη
ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ζην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο
πξνζθνξάο, πεξηιακβάλνληαη φιεο αλεμαηξέησο νη ακνηβέο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ κε φιεο ηηο αλάινγεο πάζεο θχζεσο
εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, επηδφκαηα θαη πξνζαπμήζεηο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία φπσο, ελδεηθηηθά, εηζθνξέο Η.Κ.Α., επηδφκαηα
αδείαο, Γψξα Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θ.η.ι.

8.8.

Σν ελ ιφγσ πνζφ ζα είλαη ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
θαη δελ ππφθεηηαη ζε αλαπξνζαξκνγή ή αλαζεψξεζε γηα
νπνηαδήπνηε αηηία θαη εάλ αθφκε κεηαβιεζνχλ νη πθηζηάκελεο
νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ζπλζήθεο θαη νη ελ γέλεη ζπληειεζηέο
δηακφξθσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ.

9. ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
9.1.

Ζ χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ιχεηαη αδεκίσο γηα ηνλ Δξγνδφηε
ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:

-

ε πεξίπησζε θσιχκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νξζή εθηέιεζε βάζεη
ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, πνπ
δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ επηά (7) εκέξεο.

-

ε πεξίπησζε παξαβίαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο απφ ηνλ Αλάδνρν νη νπνίνη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο ή κε
ζπκκφξθσζήο ηεο ζηηο νδεγίεο ηνπ θ. Αξαπθηιή άββα ή φπνηνπ
άιινπ ππαιιήινπ ηνπ Δξγνδφηε ήζειε νξηζζεί σο ππεχζπλνο.

-

Με θαηαγγειία ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί εθ κέξνπο ηνπ
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζε πεξίπησζε κε πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ησλ φξσλ
ηεο.

9.2.

Απφ ηελ πξφσξε ιχζε ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε
ππαηηηφηεηα, ν Αλάδνρνο δελ έρεη θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα έλαληη
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ηνπ εξγνδφηε, πεξηνξηδφκελνο ζην ππφινηπν ηεο αλαινγνχζαο
ακνηβήο ηνπ γηα ηηο εκέξεο ηνπ δηαλπφκελνπ κήλα πνπ παξείρε ηηο
ππεξεζίεο ηνπ. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηωλ όξωλ ηεο
ύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα ε
νπνία νξίδεηαη ζε πνζνζηό 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο.
9.3.

Ζ ιχζε ηεο ππφ ππνγξαθή χκβαζεο επέξρεηαη απηνδηθαίσο ηελ
πέκπηε εκέξα απφ ηελ απνζηνιή ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ζρεηηθήο
έγγξαθεο θαηαγγειίαο.
10. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ

10.1. Αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ ηπρφλ αλαθχςεη θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, είλαη απνθιεηζηηθά
ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.
10.2. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζα ζπκθσλείηαη θαη ζα θαηαξηίδεηαη κφλν
εγγξάθσο.

11.

ΠΡΟΦΟΡΔ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ

11.1. Γεθηνί λα ζπκκεηάζρνπλ είλαη φινη νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο/
Πξνκεζεπηέο νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.
11.2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο (πξνζσπηθά ή ηαρπδξνκηθά), ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ
27ε Ηνπιίνπ 2016 θαη ψξα 12:00 ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηεο
Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.
11.3.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:

1) Τπεύζπλε Γήιωζε όηη απνδέρνληαη πιήξωο όινπο ηνπο όξνπο
ηεο παξνύζαο, όηη νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο πιεξνύλ ηηο δεηνύκελεο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, όηη ν πξνζθέξωλ Οηθνλνκηθόο Φνξέαο έρεη ηελ
δπλαηόηεηα ηήξεζεο όιωλ ηωλ αλαθεξζέληωλ ζηελ παξνύζα όξωλ
πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ ύκβαζε θαη όηη νπδέπνηε έρεη
απνθαζηζζεί έθπηωζε ή δηαδηθαζία έθπηωζεο ζε βάξνο ηνπ από
νηνδήπνηε ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ ή άιιν Ννκηθό Πξόζωπν ηνπ επξύηεξνπ
Γεκόζηνπ Σνκέα.
2) Βεβαίωζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην.
3) Αζθαιηζηηθή θαη Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα.
4) Σερληθή Πεξηγξαθή.
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5) Πηζηνπνηήζεηο (ISO).
6) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΘΑ ΑΝΑΡΣΖΘΔΗ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ηεο Ο.Λ.Ρ. A.E.

Γεώξγηνο Οξθόπνπινο
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