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ΑΠΟΦΑΣΗ
"Ανάθεσης της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού
Αμαλίας 22-24, για δύο (2) έτη, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται στην υπ' αριθμ.
10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη Ανοικτού Δημοόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού."
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 24, 149 και 164στ του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος B' ), όπως ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 απόφαση - Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την
εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, επί των οδών: α) Βουλής
4, β) Σέκερη 1, γ) Αμαλίας 22-24, και δ) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το από 14.10.2013 υπηρεσιακό σημείωμα και τις από Σεπτεμβρίου 2013 Τεχνικές
Προδιαγραφές της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήματος Καθαριότητας της Βουλής.
3. Την υπ' αριθμ. 10943/7320/12.11.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων για την συγκρότηση
της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση
εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην Αθήνα, επί των οδών: α) Βουλής 4, β)
Σέκερη 1, γ) Αμαλίας 22-24, και δ) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 απόφασης του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων.
4. Το υπ' αριθμ. 04/22.07.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας
του εν λόγω Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, και την υπ' αριθμ. 7710/5166/19.08.2014 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, βάσει της οποίας εγκρίνεται το εν λόγω Πρακτικό.
5. Την υπ' αριθμ. 8209/5509/08.09.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για την Ανακήρυξη της
Υποψήφιας Αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην
Αθήνα, επί των οδών: α) Βουλής 4, β) Σέκερη 1, γ) Αμαλίας 22-24, και δ) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2)
έτη.
6. Το υπ' αριθμ. 05/03.10.2014 Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ανωτέρω Επιτροπής
Διενέργειας του εν λόγω Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, και την υπ' αριθμ. 9482/6373/07.10.2014 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, βάσει της οποίας εγκρίνεται το εν λόγω Πρακτικό.
7. Την υπ' αριθμ. 9482/6373/07.10.2014 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για την Ανακήρυξη της
Οριστικής Αναδόχου για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων των κτηρίων της Βουλής των Ελλήνων, στην
Αθήνα, επί των οδών: α) Βουλής 4, β) Σέκερη 1, γ) Αμαλίας 22-24, και δ) Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων, για δύο (2)
έτη.
8. Την υπό Κ.Α. ......... γραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2014.

ΑΔΑ: 09-0314
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
9. Την υπ' αριθμ. 3873/2619/18.03.10 (ΦΕΚ 289/Β/18.03.10) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για τη
μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζουμε
την ανάθεση στην εταιρία ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ Α.Ε. - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ (AMAJ A.E.), ΛΕΩΦ. ΙΩΝΙΑΣ 66, 713 05,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτηρίου της Βουλής επί της οδού
Αμαλίας 22-24, για το χρονικό διάστημα από 01.11.2014 έως 31.10.2016, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς περιγράφονται
στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη.
H μηνιαία δαπάνη θα ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες δεκατρία ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (3.013,95 €), πλέον
αναλογούντος ΦΠΑ, και η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά μήνα.
Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη από
ογδόντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (88.971,80 €), ήτοι 72.334,80 € + 16.637,00 €
για ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. ......... του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2014 (σχετική η από 16.12.2013
προσφορά της αναδόχου εταιρείας).
Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Κορολή Σταματίνα πρόεδρο, β) Καραπαπά Νικόλαο, γ) Δάρα
Παναγιώτα μέλη, και δ) Κυπραίου Ευαγγελία, ε) Ζαφείρη Βασιλική αν/κά μέλη, στην οποία αναθέτουμε την
παρακολούθηση και τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή των σχετικών πρακτικών, που θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά και παραστατικά. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής των πρακτικών θα διώκεται
πειθαρχικά.
Καλείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου να προσέλθει, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας απόφασης, στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 11, 5ος όροφος - Γραφείο 517, για
την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή διάρκειας 2 ετών και 3 μηνών, αξίας 7.233,48
€, που αντιστοιχεί στο 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.
Εάν η ανάδοχος αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν εκτελέσει τις εν λόγω εργασίες καθαρισμού, βάσει των
οριζομένων στην υπ' αριθμ. 10093/6818/22.10.2013 Προκήρυξη, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 118/2007.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης
3. Τμήμα Προϋπολογισμού
4. Τμήμα Προμηθειών (εις διπλούν)
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Τμήμα Καθαριότητας
7. Μέλη Επιτροπής
8. Ενδιαφερόμενη
Π.Α.__1513_2014 _OPS
PAP__08/10/2014

