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1.
1.1

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ

Επωνυμύα
Σαχυδρομικό διεύθυνςη
Πόλη
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ
Σηλϋφωνο
Υαξ
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο
Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ
Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο (URL)

Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2
Σαύροσ, Αττικό
17778
213-1306-369, 208, 483
213-1306-480
velliniati@ekdd.gr, dsgourou@ekdd.gr,
vanastopoulou@ekdd.gr
Αςημύνα Βελλινιϊτη, Διονυςύα γούρου,
Βαςιλικό Αναςτοπούλου
www.ekdd.gr

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), αποτελεύ
Κεντρικό Κυβερνητικό Αρχό και ανόκει ςτη Γενικό Κυβϋρνηςη (Τποτομϋασ Κεντρικόσ
Κυβϋρνηςησ).
Κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι η εκπαύδευςη.
τοιχεύα Επικοινωνύασ
α)

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη και
δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτη διεύθυνςη (URL) : μϋςω τησ διαδικτυακόσ
πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..

β)

Οι προςφορϋσ πρϋπει
www.promitheus.gov.gr

γ)

Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ και ςτη διεύθυνςη www.ekdd.gr

1.2

τοιχεύα Διαδικαςύασ - Φρηματοδότηςη

να

υποβϊλλονται

ηλεκτρονικϊ

ςτη

διεύθυνςη:

Εύδοσ διαδικαςύασ
Ο Διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του Ν.
4412/2016.
Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ
Η δαπϊνη για την παρούςα ςύμβαςη βαρύνει τισ πιςτώςεισ του τακτικού
προώπολογιςμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τα ϋτη 2017 - 2018, ΚΑΕ 0899.
Για τη δϋςμευςη τησ ςχετικόσ πύςτωςησ ϋχουν εκδοθεύ η αριθ. πρωτ. 2006/29-03-2017
Απόφαςη
Ϊγκριςησ
Πραγματοπούηςησ
Δαπϊνησ
Πολυετούσ
Τποχρϋωςησ
4

(ΑΔΑ:ΧΝ8Φ4691Υ0-Ε6Τ) και η αριθ. πρωτ. 2017/29-3-2017 Απόφαςη Ανϊληψησ
Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6ΞΑΟ4691Υ0-Π46), η οπούα καταχωρόθηκε με α/α 104 ςτο Βιβλύο
Εγκρύςεων και Εντολών Πληρωμόσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ
ςύμβαςησ
1.3.1 Υυςικό Αντικεύμενο
Αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, το οπούο περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ,
εύναι η παροχό υπηρεςιών φύλαξησ - προςταςύασ του κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που
βρύςκεται ςτον Σαύρο Αττικόσ, Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, ςύμφωνα με τισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ του ϋργου, που περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο
Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ.
Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτον κωδικό του Κοινού Λεξιλογύου
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV) : 79713000-5.

1.3.2. Οικονομικό Αντικεύμενο
Η εκτιμώμενη αξύα τησ υπό ανϊθεςη ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των 126.000,00
Ευρώ χωρύσ Υ.Π.Α. (156.240,00€ με Υ.Π.Α.).
Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ από την υπογραφό του
ςυμφωνητικού.
Αναλυτικό περιγραφό του φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ δύδεται
ςτο Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ Διακόρυξησ.
Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊσ, βϊςει τιμόσ.

1.4

Θεςμικό πλαύςιο

Για την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ϋχουν εφαρμογό, ιδύωσ, οι κατωτϋρω
διατϊξεισ, όπωσ ιςχύουν κατϊ το χρόνο δημοςύευςησ τησ παρούςασ:
1.

2.
3.

4.

Ο Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών
(προςαρμογό
ςτισ
Οδηγύεσ
2014/24/ΕΕ
και
2014/25/ΕΕ)»
(ΥΕΚ
147/Α΄/08.08.2016), όπωσ διορθώθηκε με το ΥΕΚ 206/Α΄/03.11.2016 και όπωσ
ϋχει τροποποιηθεύ με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 22 του Ν. 4441/2016 (ΥΕΚ
227/Α΄/06.12.2016), του ϊρθρου 50 του Ν. 4446/2016 (ΥΕΚ 240/Α΄/22.12.2016),
του ϊρθρου 46 του Ν. 4447/2016 (ΥΕΚ 241/Α΄/23.12.2016) και των ϊρθρων 34
και 49 του Ν. 4456/2017 (ΥΕΚ 24/Α΄/01.03.2017).
Ο Ν. 3469/2006 «Εθνικό Συπογραφεύο, Εφημερύσ τησ Κυβερνόςεωσ και λοιπϋσ
διατϊξεισ» (ΥΕΚ 131/Α΄/28.06.2006), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 3548/2007 «Καταχώρηςη δημοςιεύςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 68/Α΄/20.03.2007), όπωσ
ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων
και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο
διαδύκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 112/Α΄/13.07.2010),
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 4013/2011 «ύςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων - Αντικατϊςταςη του
ϋκτου κεφαλαύου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) - Προπτωχευτικό
διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), όπωσ ϋχει
τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 4024/2011 «υνταξιοδοτικϋσ ρυθμύςεισ, ενιαύο μιςθολόγιο – βαθμολόγιο,
εργαςιακό εφεδρεύα και ϊλλεσ διατϊξεισ εφαρμογόσ του μεςοπρόθεςμου πλαιςύου
δημοςιονομικόσ ςτρατηγικόσ 2012 - 2015» (ΥΕΚ 226/Α΄/27.10.2011), και
ειδικότερα το ϊρθρο 26 «υγκρότηςη ςυλλογικών οργϊνων τησ διούκηςησ».
Ο N. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ
Νομικών Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη
Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ
74/Α΄/26.03.2014) και ειδικότερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ
επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων».
Ο N. 2690/1999 «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ
διατϊξεισ» (ΥΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) και ειδικότερα το ϊρθρο 7 «Αμεροληψύα των
διοικητικών οργϊνων» και, όςον αφορϊ ςτα ςυλλογικϊ όργανα τησ διούκηςησ, τα
ϊρθρα 13 «υγκρότηςη», 14 «ύνθεςη - υνεδριϊςεισ - Λειτουργύα» και 15
«Αποφϊςεισ», όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν.
Ο Ν. 2859/2000 «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α.)» (ΥΕΚ
248/Α΄/07.11.2000) και ειδικότερα το ϊρθρο 21 «υντελεςτϋσ. Τπολογιςμόσ του
φόρου», όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 4152/2013 «Επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ των νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013» (ΥΕΚ 107/Α΄/09.05.2013) και ειδικότερα οι διατϊξεισ τησ
Παραγρϊφου Ζ΄ «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2011/7 τησ
16ησ Υεβρουαρύου 2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών
ςτισ εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ».
Ο Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ
167/Α΄/23.07.2013) και ειδικότερα το ϊρθρο 64 «υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ
φόρου», όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 4270/2014 «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη
τησ οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ
143/Α΄/28.06.2014), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Ο Ν. 3863/2010 «Νϋο αςφαλιςτικό ςύςτημα και ςυναφεύσ διατϊξεισ, ρυθμύςεισ ςτισ
εργαςιακϋσ ςχϋςεισ» (ΥΕΚ 115/Α΄/15.07.2010) και ειδικότερα το ϊρθρο 68
«υμβϊςεισ εργολαβύασ εταιρειών παροχόσ υπηρεςιών», όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ
και ιςχύει.
Ο Ν. 2518/1997 «Προώποθϋςεισ λειτουργύασ ιδιωτικών επιχειρόςεων παροχόσ
υπηρεςιών αςφαλεύασ. Προςόντα και υποχρεώςεισ του προςωπικού αυτών και
ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 164/Α΄/21.08.1997), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Σο Ν.Δ. 496/1974 «Περύ Λογιςτικού των Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου»
(ΥΕΚ 204/Α΄/19.07.1974), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Σο Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοπούηςη ςε ενιαύο κεύμενο των διατϊξεων τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ, που διϋπουν το Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΕΚ 59/Α΄/14.03.2007), όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Σο ϊρθρο 4 «Κανόνεσ δημοςιότητασ» του Π.Δ. 118/2007 «Κανονιςμόσ Προμηθειών
Δημοςύου (Κ.Π.Δ.)» (ΥΕΚ 150/Α΄/10.07.2007), όςον αφορϊ ςτην υποχρϋωςη
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18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

δημοςύευςησ προκόρυξησ ςε δύο (2) τουλϊχιςτον ημερόςιεσ οικονομικϋσ
εφημερύδεσ ευρεύασ κυκλοφορύασ.
Σο Π.Δ. 80/2016 «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ διατϊκτεσ» (ΥΕΚ
145/Α΄/05.08.2016) , όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει.
Σο Π.Δ. 150/2001 «Προςαρμογό ςτην Οδηγύα 99/93/ΕΚ του Ευρωπαώκού
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου ςχετικϊ με το κοινοτικό πλαύςιο για
ηλεκτρονικϋσ υπογραφϋσ» (ΥΕΚ 125/Α΄/25.06.2001).
Σο Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια
ϋγγραφα και ςτοιχεύα» (ΥΕΚ 34/Α΄/23.03.2015).
Η αριθ. Π1/2380/18.12.2012 κοινό απόφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Εθνικόσ
Ωμυνασ,
Εςωτερικών,
Διοικητικόσ
Μεταρρύθμιςησ
και
Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ, Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Τγεύασ, Δημόςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη, Ναυτιλύασ και
Αιγαύου με θϋμα «Ρύθμιςη των ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου
Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικότητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΥΕΚ
3400/Β΄/20.12.2012).
Η αριθ. Π1/2390/16.10.2013 απόφαςη του Τπουργού Ανϊπτυξησ και
Ανταγωνιςτικότητασ με θϋμα «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ
του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» (ΥΕΚ
2677/ Β΄/21.10.2013).
Η αριθ. ΔΙΚΠΟ/Υ.18/οικ. 21508/04.11.2011 απόφαςη του Τπουργού Διοικητικόσ
Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ με θϋμα «Διενϋργεια τησ
διαδικαςύασ κληρώςεωσ για τον οριςμό μελών των ςυλλογικών οργϊνων τησ
διούκηςησ για τη διεξαγωγό δημόςιων διαγωνιςμών ό την ανϊθεςη ό την
αξιολόγηςη, παρακολούθηςη, παραλαβό προμηθειών, υπηρεςιών ό ϋργων» (ΥΕΚ
2540/Β΄/07.11.2011).
Η αριθ. 158/25.10.2016 απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων
υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) με θϋμα «Ϊγκριςη “Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ
Δόλωςησ” (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για
διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών» (ΥΕΚ
3698/Β΄/16.11.2016).
Η Κατευθυντόρια Οδηγύα 15 (Αριθμόσ Απόφαςησ 161/2016) τησ Ενιαύασ
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.) με θϋμα «Οδηγύεσ
ςυμπλόρωςησ για “Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016”» (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ).
Η αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Υ.12/52/12321/18.05.2015 κοινό απόφαςη του
Τπουργού και του Αναπληρωτό Τπουργού Εςωτερικών και Διοικητικόσ
Αναςυγκρότηςησ με θϋμα «Διοριςμόσ Προϋδρου και μελών του Διοικητικού
υμβουλύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΕΚ 354/ΤΟΔΔ/20.05.2015), όπωσ διορθώθηκε με το ΥΕΚ
368/ΤΟΔΔ/22.05.2015
και
όπωσ
τροποποιόθηκε
με
τισ
αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Υ.12/57/15408/23.06.2015
(ΥΕΚ
489/ΤΟΔΔ/03.07.2015),
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Υ.12/66/523/21.01.2016
(ΥΕΚ
41/ΤΟΔΔ/27.01.2016),
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Υ.12/57/11467/09.05.2016 (ΥΕΚ 241/ΤΟΔΔ/11.05.2016) και
ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Υ.12/74/οικ. 26048/10.10.2016 (ΥΕΚ 578/ΤΟΔΔ/27.10.2016)
όμοιεσ αποφϊςεισ.
Η αριθ. 4182/29-03-2017 απόφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περύ ϋγκριςησ τησ
διενϋργειασ του Διαγωνιςμού και των όρων αυτού για την επιλογό Αναδόχου για
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την παροχό υπηρεςιών φύλαξησ – προςταςύασ του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου
Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
28. Η αριθ. πρωτ. 2006/29-03-2017 Απόφαςη Ϊγκριςησ Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ
Πολυετούσ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ:ΧΝ8Φ4691Υ0-Ε6Τ) και η αριθ. πρωτ. 2017/29-032017 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6ΞΑΟ4691Υ0-Π46),
29. Η αριθ. 4176/22.02.2017 απόφαςη του Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θϋμα «υγκρότηςη
Επιτροπόσ Διενϋργειασ/Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμών, Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ
Ενςτϊςεων και Προςφυγών, Επιτροπών Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ για τισ
ςυμβϊςεισ προμόθειασ αγαθών (Κεντρικό Τπηρεςύα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) και
Επιτροπών Παραλαβόσ για τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ γενικών υπηρεςιών (Κεντρικό
Τπηρεςύα Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.) για το ϋτοσ 2017» (ΑΔΑ: 7ΣΦΓ4691Υ0-46Ι).
30. Οι ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ (πλην αυτών
που όδη προαναφϋρθηκαν), καθώσ και οι λοιπϋσ διατϊξεισ που αναφϋρονται ρητϊ ό
απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ, καθώσ και το
ςύνολο των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαύου, που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω.
1.5

Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού

Η καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των ηλεκτρονικών προςφορών εύναι η
05/05/2017, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 13.00
Η διαδικαςύα θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ
www.promitheus.gov.gr ύςτερα από κανονικό προθεςμύα εύκοςι οκτώ (28) ημερών, από
την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ Προκόρυξησ τησ ςύμβαςησ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.. ςύμφωνα
με τα οριζόμενα ςτην παρ. 1 περ. α΄ του ϊρθρου 121 του Ν. 4412/2016, την
07/04/2017, ημϋρα Παραςκευό.

1.6

Δημοςιότητα

1.6.1

Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο

Σο πλόρεσ τεύχοσ τησ Διακόρυξησ:
- καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ..) ςτισ 07/04/2017
-

καταχωρόθηκε ςτη διαδικτυακό πύλη του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..) www.promitheus.gov.gr, ςτισ 07/04/2017,
όπου ϋλαβε υςτημικό Αριθμό 40565

Προκόρυξη (περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ):
-

-

δημοςιεύτηκε ςτο «Σεύχοσ Διακηρύξεων Δημοςύων υμβϊςεων» τησ
Εφημερύδασ τησ Κυβϋρνηςησ ςτισ 07/04/2017
όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ παρ. 4 του ϊρθρου 2 του Ν.
3861/2010,
αναρτόθηκε
ςτο
διαδύκτυο,
ςτον
ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)
δημοςιεύτηκε ςτον ελληνικό Σύπο ςύμφωνα με το ϊρθρο 66 του Ν. 4412/2016
και ειδικότερα ςε δύο (2) ημερόςιεσ οικονομικϋσ εφημερύδεσ πανελλαδικόσ
κυκλοφορύασ, ςε μύα (1) εβδομαδιαύα και δύο (2) ημερόςιεσ εφημερύδεσ που
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εντϊςςονται ςτο Νομό Αττικόσ, καθώσ επύςησ και ςε μύα (1) ημερόςια και μύα
(1) εβδομαδιαύα τοπικό εφημερύδα του Δόμου Μοςχϊτου - Σαύρου Αττικόσ ςτισ
07/04/2017 και ςτισ 08/04/2017
Η Διακόρυξη καταχωρόθηκε επύςησ ςτο διαδύκτυο ςτην ιςτοςελύδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
www.ekdd.gr (αρχικό ςελύδα – Προμόθειεσ-Διαγωνιςμού) ςτισ 07/04/2017.

1.6.2 Έξοδα δημοςιεύςεων
Η δαπϊνη για τη δημοςύευςη τησ προκόρυξησ ςτον Ελληνικό τύπο θα βαρύνει το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (ϊρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4270/2014), πλην των δημοςιεύςεων ςτο
νομαρχιακό και τοπικό τύπο που θα βαρύνει τον Ανϊδοχο (ϊρθρο 46 του Ν.
3801/2009, με το οπούο προςτϋθηκε η παρ. 3 ςτο ϊρθρο 4 του Ν. 3548/2007).

1.7

Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον
επιλεγούν, τισ υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ
περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν
θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό
διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ
απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016. Η
τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ
και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ
τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4412/2016,
β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον
επιλεγούν,
γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των
πληροφοριών που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ.
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2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Γενικϋσ Πληροφορύεσ

2.1.1

Έγγραφα τησ ςύμβαςησ

Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια τησ περ. 14 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του Ν.
4412/2016 για τον παρόντα Διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα:


η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματα που αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ

αυτόσ:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

ΥΤΙΚΟΤ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (ΣΕΤΔ)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI: ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΟΛΨΝ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI: ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ
πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ ςχετικϊ
με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ


Μετϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η ςειρϊ ιςχύοσ των εγγρϊφων εύναι η
ακόλουθη:
1. Σο υμφωνητικό,
2. Η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τησ,
3. Η Οικονομικό Προςφορϊ του Αναδόχου,
4. Η Σεχνικό προςφορϊ του Αναδόχου.

2.1.2

Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ, καθώσ και όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό,
εκτελούνται με τη χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων
υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..),
μϋςω
τησ
Διαδικτυακόσ
πύλησ
www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ.
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ από 07/04/2017 ςτην ιςτοςελύδα www.ekdd.gr και ςτη
διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ..

2.1.3

Παροχό Διευκρινύςεων

Οι προςφϋροντεσ μπορούν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό
διευκρινύςεισ για το περιεχόμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ το αργότερο ϋξι (6)
ημϋρεσ πριν από τη λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών, ότοι μϋχρι
29/04/2017.
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, η Αναθϋτουςα Αρχό παρϋχει ςε όλουσ τουσ
προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ
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ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και οποιαδόποτε ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, το αργότερο
μϋχρι 02/05/2017.
Σα ςχετικϊ αιτόματα υποβϊλλονται μόνο ηλεκτρονικϊ ςτο δικτυακό τόπο του
ςυγκεκριμϋνου Διαγωνιςμού μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του
Ε..Η.ΔΗ.. και φϋρουν ψηφιακό υπογραφό. Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών
πληροφοριών - διευκρινύςεων υποβϊλλονται μόνο από εγγεγραμμϋνουσ ςτο ςύςτημα
οικονομικούσ φορεύσ, όςουσ δηλαδό διαθϋτουν ςχετικϊ διαπιςτευτόρια (όνομα χρόςτη
και κωδικό πρόςβαςησ), που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ ύςτερα από αύτηςό τουσ. Σα
αιτόματα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επιςυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχεύο ςε
μορφό αρχεύου .pdf, με το κεύμενο των ερωτημϊτων το οπούο υποχρεωτικϊ πρϋπει να
εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. Αιτόματα που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα δεν
εξετϊζονται. Παρομούωσ, δεν εξετϊζονται τα αιτόματα που υποβϊλλονται εύτε με ϊλλο
τρόπο, εύτε το ηλεκτρονικό αρχεύο που τα ςυνοδεύει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο.
Η Αναθϋτουςα Αρχό θα απαντόςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε όλεσ τισ
διευκρινύςεισ που θα ζητηθούν εντόσ του ανωτϋρω διαςτόματοσ.
Σο πλόρεσ κεύμενο των ςυμπληρωματικών πληροφοριών ό διευκρινύςεων θα αναρτηθεύ
ςτη διαδικτυακό πύλη του Ε..Η.ΔΗ.. www.promitheus.gov.gr. ημειώνεται επύςησ ότι
οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ θα αναρτώνται ταυτόχρονα και
ςυγκεντρωτικϊ ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτο διαδικτυακό τόπο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ
(http://www.ekdd.gr).
Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών,
ούτωσ ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη
όλων των αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ
περιπτώςεισ:
α) όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον
οικονομικό φορϋα ϋγκαιρα, δεν ϋχουν παραςχεθεύ εντόσ τησ προβλεπόμενησ
προθεςμύασ όπωσ ορύζεται ςτην παρούςα.
β) όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.
Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών
που ζητόθηκαν ό των αλλαγών.
Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για
την προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών.
Οι προςφϋροντεσ δεν μπορούν ςε οποιαδόποτε περύπτωςη να επικαλεςτούν
προφορικϋσ απαντόςεισ εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

2.1.4

Γλώςςα

1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςυντϊςςονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα και
προαιρετικϊ και ςε ϊλλεσ γλώςςεσ, ςυνολικϊ ό μερικϊ. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ
μεταξύ των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε
περιςςότερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ η ελληνικό ϋκδοςη. Συχόν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ
υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
2. Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ
ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και
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δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
Ν. 1497/1984 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ
και που θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι
νόμιμα επικυρωμϋνα, και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από
τη μεταφραςτικό υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από
δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ
Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη
χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.
3. Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και
δικαιολογητικού που αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ
φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο
Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε από το πρωτότυπο ϋγγραφο με τη
ςφραγύδα ‘’APOSTILE” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ 05-10-61. Η επικύρωςη
αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ.
και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα – εταιρικϊ ό μη – με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να
ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό.
5. Η προφορικό επικοινωνύα με την Αναθϋτουςα Αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του
Αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.

2.1.5

Εγγυόςεισ

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη
τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν,
επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του
Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου
χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ
χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα
που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ
ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό
περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου.
Οι εγγυόςεισ επύ ποινό αποκλειςμού περιλαμβϊνουν, ςύμφωνα με την παρ. 4 του
ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016, κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα:
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθϋτουςα Αρχό προσ την οπούα απευθύνονται,
δ) τον αριθμό τησ εγγύηςησ,
ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη,
ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του
οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω
για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),
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ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ
παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε
περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε
ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου,
η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ Διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του
Διαγωνιςμού,
θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο ιςχύοσ τησ εγγύηςησ,
ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το ποςό τησ
εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και
ια) ςτην περύπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ
ςχετικόσ ςύμβαςησ.
την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, ςύμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου
72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η
εγγύηςη καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που
ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.
Η Αναθϋτουςα Αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών
προκειμϋνου να διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ.
Οι Εγγυητικϋσ Επιςτολϋσ ςυμπληρώνονται ςύμφωνα με τα υποδεύγματα του
Παραρτόματοσ IV τησ παρούςασ.

2.2

Δικαύωμα υμμετοχόσ

2.2.1

Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ

1. ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, προςφϋροντεσ και,
ςε περύπτωςη ενώςεων, τα μϋλη αυτών μπορούν να εύναι φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα
εγκατεςτημϋνα ςε:
α. κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ϊνωςησ,
β. κρϊτοσ - μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (E.O.X.),
γ. τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω
υμφωνύασ,
δ. τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ' τησ παρούςασ παραγρϊφου
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων,
και τα οπούα
- δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο
2.2.3 τησ παρούςασ και
- πληρούν τουσ όρουσ που καθορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.2 και 2.3 τησ
παρούςασ Διακόρυξησ.
2. Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ.
3. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςωρινών
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ςυμπρϊξεων, ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 19 του Ν.
4412/2016. Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη
νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη υποχρεούται να
πρϊξει τούτο, εϊν κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςύμβαςη, εφόςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ
μορφόσ κριθεύ αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
ημειώνεται ότι τα νομικϊ πρόςωπα που ςυμμετϋχουν αυτόνομα ό ςε ϋνωςη ςτο
Διαγωνιςμό δεν μπορούν να μετϋχουν ςε περιςςότερα του ενόσ ςχόματα
διαγωνιζόμενων.
τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη
τησ ευθύνονται ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον.
4. Για τη δυνατότητα ςυμμετοχόσ ςτον ηλεκτρονικό διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό ςκληρόσ
αποθόκευςησ, δηλαδό υπογραφό που να ϋχει δημιουργηθεύ μϋςω αςφαλούσ διϊταξησ
δημιουργύασ υπογραφόσ, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτην πλατφόρμα του Ε..Η.ΔΗ.. ςτην ιςτοςελύδα
www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντασ τη διαδικαςύα εγγραφόσ που περιγρϊφεται ςτο
ϊρθρο 3 παρ. 3.2 ϋωσ 3.4. τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ αριθ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ
2677/Β΄/21.10.2013) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού
υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Ο κατϊλογοσ των αρχών που παρϋχουν ψηφιακό υπογραφό και ϋχουν την ϋδρα τουσ
ςτην Ελλϊδα αναφϋρεται ςτην ιςτοςελύδα τησ Εθνικόσ Επιτροπόσ Σηλεπικοινωνιών και
Σαχυδρομεύων (www.eett.gr).
Η ςυμμετοχό ςτο Διαγωνιςμό προώποθϋτει και αποτελεύ τεκμόριο ότι κϊθε
διαγωνιζόμενοσ ϋχει λϊβει πλόρη γνώςη και ϋχει αποδεχθεύ ανεπιφύλακτα το ςύνολο
των όρων που περιλαμβϊνονται ςτη Διακόρυξη.

2.2.2

Εγγύηςη ςυμμετοχόσ

Η Προςφορϊ κϊθε οικονομικού φορϋα πρϋπει υποχρεωτικϊ και επύ ποινό
αποκλειςμού να ςυνοδεύεται από Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ. Η Εγγυητικό
Επιςτολό υμμετοχόσ υπολογύζεται ςε ποςοςτό 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ
ςύμβαςησ εκτόσ Υ.Π.Α., με ανϊλογη ςτρογγυλοπούηςη. υγκεκριμϋνα, το ποςό τησ
εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ανϋρχεται ςε δύο χιλιϊδεσ πεντακόςια εύκοςι
ευρώ (2.520,00€).
Εϊν η εγγύηςη ςυμμετοχόσ εκδοθεύ από μη ελληνικό Σρϊπεζα, μπορεύ να ςυνταχθεύ ςε
μύα από τισ επύςημεσ γλώςςεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, αλλϊ θα ςυνοδεύεται
υποχρεωτικϊ από επύςημη μετϊφραςη ςτην ελληνικό γλώςςα.
Η Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ πρϋπει να ϋχει χρονικό ιςχύ τριϊντα (30)
τουλϊχιςτον ημερών μετϊ τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ϊλλωσ η
προςφορϊ απορρύπτεται.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ωσ εξόσ:
α) ςτον Ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ,
β) ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ:
i) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη
απόφαςησ επύ αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και
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ii) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ τησ αύτηςησ αναςτολόσ ό την
ϋκδοςη απόφαςησ επ’ αυτόσ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον
προςφϋροντα να παρατεύνει τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ
ςυμμετοχόσ.
Οι εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ καταπύπτουν, αν ο προςφϋρων αποςύρει την προςφορϊ του
κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ αυτόσ, παρϋχει ψευδό ςτοιχεύα ό πληροφορύεσ που
αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3 και 2.3 τησ παρούςασ, δεν προςκομύςει εγκαύρωσ
τα προβλεπόμενα ςτην παρϊγραφο 2.4.2 τησ παρούςασ δικαιολογητικϊ, δεν προςϋλθει
εγκαύρωσ για υπογραφό τησ ςύμβαςησ.

2.2.3

Λόγοι αποκλειςμού

Κϊθε προςφϋρων αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ
παρούςασ ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για
μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (αν πρόκειται για
ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ από τουσ λόγουσ των παρακϊτω περιπτώςεων
(ϊρθρο 73 του Ν. 4412/2016):
2.2.3.1 Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ
Τπϊρχει εισ βϊροσ του προςφϋροντοσ τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από
τουσ ακόλουθουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ
απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για
την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς. 42),
β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των
κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1
του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ
Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192
τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό
δύκαιο του οικονομικού φορϋα,
γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995,
ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ
δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησπλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την
καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό
ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,
ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ
τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ
με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη
νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ
τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό
νομοθεςύα με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο
ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ
εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την
αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101
τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το Ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Η υποχρϋωςη αποκλειςμού προςφϋροντοσ εφαρμόζεται επύςησ όταν το πρόςωπο εισ
βϊροσ του οπούου εκδόθηκε τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του
διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω προςφϋροντοσ ό ϋχει
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.
τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), προςωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρϋωςη του
προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ. τισ περιπτώςεισ
ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’
ελϊχιςτον ςτο Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού
υμβουλύου.
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη του
προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ.
2.2.3.2 Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ
Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ
οποιοςδόποτε οικονομικόσ φορϋασ, εϊν η Αναθϋτουςα Αρχό:
α) γνωρύζει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον
αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει
διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό
ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό
νομοθεςύα ό/και
β) μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει
τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ.
Αν ο προςφϋρων εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι
υποχρεώςεισ του που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.
Δεν αποκλεύεται ο προςφϋρων, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει,
ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων
εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.
2.2.3.3 Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό
επαγγελματικό παρϊπτωμα
Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ
οποιοςδόποτε οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:
α) Ο προςφϋρων ϋχει αθετόςει τισ ιςχύουςεσ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην
παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώςεισ που απορρϋουν
από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ
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νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο,
ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ
Α΄ του Ν. 4412/2016.
β) Ο προςφϋρων τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ
εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το
δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει
αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε
ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν
οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται
ςτην περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορϋασ
εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ
και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ.
γ) Τπϊρχουν επαρκώσ εύλογεσ ενδεύξεισ που οδηγούν ςτο ςυμπϋραςμα ότι ο
οικονομικόσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού.
δ) Μύα κατϊςταςη ςύγκρουςησ ςυμφερόντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του Ν.
4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγότερο
παρεμβατικϊ, μϋςα.
ε) Μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμού από την πρότερη ςυμμετοχό των
προςφερόντων κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, κατϊ τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα,
λιγότερο παρεμβατικϊ, μϋςα.
ςτ) Ο προςφϋρων ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την
εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ,
προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ
παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ
ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ.
ζ) Ο προςφϋρων ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων
αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ
πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 79 του Ν. 4412/2016.
η) Ο προςφϋρων επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ
αποφϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που
ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται
να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον αποκλειςμό, την επιλογό
ό την ανϊθεςη.
θ) Ο προςφϋρων ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του. Ειδικϊ για τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών
καθαριςμού ό/ και φύλαξησ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα νοούνται, ιδύωσ,
οι λόγοι που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 68 του Ν.
3863/2010.
Η Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεούται, αμϋςωσ μετϊ τη λόξη τησ προθεςμύασ
υποβολόσ των προςφορών, να υποβϊλει γραπτό αύτημα προσ τη Διεύθυνςη
Προγραμματιςμού και υντονιςμού του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για τη
χορόγηςη πιςτοποιητικού, από το οπούο να προκύπτουν όλεσ οι πρϊξεισ
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επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ εκϊςτου των υποψόφιων
εργολϊβων. Σο πιςτοποιητικό αποςτϋλλεται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό μϋςα ςε
δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την υποβολό του αιτόματοσ. ε περύπτωςη
ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ, η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να
προχωρόςει ςτη ςύναψη τησ ςύμβαςησ.

2.2.3.4 Αποκλειςμόσ ςε οποιαδόποτε ςτιγμό τησ διαδικαςύασ
Η Αναθϋτουςα Αρχό, ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
αποκλεύει προςφϋροντα, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ
βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα
από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.

2.2.3.5 Απόδειξη αξιοπιςτύασ παρϊ το λόγο αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη»)
ύμφωνα με την παρ. 7 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016, προςφϋρων που εμπύπτει ςε
μια από τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεύ
να προςκομύζει ςτοιχεύα προκειμϋνου να αποδεύξει ότι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκούν
για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, παρότι ςυντρϋχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμού.
Εϊν τα ςτοιχεύα κριθούν επαρκό, ο εν λόγω προςφϋρων δεν αποκλεύεται από τη
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. Σα μϋτρα που λαμβϊνονται από τουσ προςφϋροντεσ
αξιολογούνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρότητα και τισ ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του
ποινικού αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Αν τα μϋτρα κριθούν ανεπαρκό,
γνωςτοποιεύται ςτον προςφϋροντα το ςκεπτικό τησ απόφαςησ αυτόσ. Προςφϋρων που
ϋχει αποκλειςτεύ, με τελεςύδικη απόφαςη, από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςύναψησ
ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω
δυνατότητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη
ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ ςτο οπούο ιςχύει η απόφαςη.
Η απόφαςη για τη διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ
την προηγούμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του
ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

2.2.3.6 Γενικόσ αποκλειςμόσ από δημόςιεσ ςυμβϊςεισ
Προςφϋρων που του ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από τη
διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ.

2.3

Κριτόρια Επιλογόσ

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 75 του Ν. 4412/2016, κϊθε προςφϋρων πρϋπει να
διαθϋτει τισ εκ του νόμου απαιτούμενεσ προώποθϋςεισ, τισ χρηματοοικονομικϋσ
δυνατότητεσ, καθώσ και τισ τεχνικϋσ και επαγγελματικϋσ ικανότητεσ για την εκτϋλεςη
τησ ςύμβαςησ, ειδϊλλωσ η προςφορϊ του απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Όλεσ οι
απαιτόςεισ ςχετύζονται και εύναι ανϊλογεσ με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ.
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2.3.1

Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ
ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν επαγγελματικό δραςτηριότητα ςυναφό με το
αντικεύμενο των προσ παροχό υπηρεςιών, ότοι υπηρεςύεσ φύλαξησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα:
α) Να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο επιμελητόριο, εμπορικό ό επαγγελματικό μητρώο
του κρϊτουσ - μϋλουσ εγκατϊςταςόσ τουσ. την περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων που
υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, απαιτεύται κϊθε μϋλοσ τησ Ϊνωςησ να πληρού τον ωσ ϊνω
όρο.
β) Οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν την ειδικό ϊδεια λειτουργύασ
επιχεύρηςησ, όπωσ προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν. 2518/1997, η οπούα πρϋπει να
εύναι ςε ιςχύ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού. την περύπτωςη Ϊνωςησ
Υορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, απαιτεύται κϊθε μϋλοσ τησ Ϊνωςησ να
πληρού τον ωσ ϊνω όρο.
γ) Οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ειδικό ϊδεια ςτολόσ εγκεκριμϋνη από
το ΓΕΕΘΑ, η οπούα πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του
διαγωνιςμού. την περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ,
απαιτεύται κϊθε μϋλοσ τησ Ϊνωςησ να πληρού τον ωσ ϊνω όρο.

2.3.2

Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια

α) Κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ
ςύμβαςησ δηλώνει ότι διαθϋτει:


μϋςο «ειδικό» ετόςιο κύκλο εργαςιών για τα τελευταύα τρύα χρόνια ό για όςα
ϋτη λειτουργεύ η επιχεύρηςη ( ςυμπληρώνεται ποςό) και



«ειδικό» ετόςιο κύκλο εργαςιών για τα τρύα τελευταύα ϋτη ό για όςα ϋτη
λειτουργεύ η επιχεύρηςη (ςυμπληρώνεται ποςό ανϊ ϋτοσ).

Ο «ειδικόσ» κύκλοσ εργαςιών αναφϋρεται ςτον τομϋα δραςτηριοτότων που καλύπτεται
από τη ςύμβαςη.
ε περύπτωςη που οι ζητούμενεσ πληροφορύεσ δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολόκληρη την
απαιτούμενη περύοδο, οι οικονομικού φορεύσ δύνουν τα ςτοιχεύα για τα ϋτη λειτουργύασ
και αναφϋρουν την ημερομηνύα ςύςταςησ ό ϋναρξησ των δραςτηριοτότων τουσ. ε κϊθε
περύπτωςη ο προςφϋρων θα πρϋπει να παρεύχε υπηρεςύεσ ανϊλογεσ με αυτϋσ που
ζητούνται ςτην παρούςα Διακόρυξη τουλϊχιςτον ϋνα ϋτοσ προ τησ δημοςύευςησ τησ
Διακόρυξησ.
β) Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ ςε ιςχύ
Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο Αςτικόσ Ευθύνησ, ύψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενόσ
εκατομμυρύου (1.000.000,00) Ευρώ ςε αναγνωριςμϋνη Ελληνικό Αςφαλιςτικό Εταιρεύα.
ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη των απαιτόςεων τησ οικονομικόσ και
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από όλα τα μϋλη,
υπό την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 2.3.5 τησ παρούςασ.

2.3.3

Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα.

Κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ
ςύμβαςησ απαιτεύται να διαθϋτει:
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α) Επιδόςεισ υπηρεςιών του ςυγκεκριμϋνου τύπου (Προηγούμενη ανϊλογη
παροχό υπηρεςιών)
Ο προςφϋρων θα πρϋπει να παρεύχε υπηρεςύεσ ανϊλογεσ με αυτϋσ που ζητούνται ςτην
παρούςα Διακόρυξη τουλϊχιςτον ϋνα ϋτοσ προ τησ δημοςύευςησ τησ Διακόρυξησ,
Η Αναθϋτουςα Αρχό θα λαμβϊνει υπόψη και ςτοιχεύα ςχετικών υπηρεςιών που
εκτελϋςθηκαν πριν από το τελευταύο ϋτοσ.
Ο Προςφϋρων θα πρϋπει να αναφϋρει τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ αποδϋκτεσ
των υπηρεςιών, δημόςιουσ ό/και ιδιωτικούσ.
ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη τησ ανωτϋρω απαύτηςησ τησ τεχνικόσ και
επαγγελματικόσ ικανότητασ αρκεύ να ικανοποιεύται αθροιςτικϊ από όλα τα μϋλη, υπό
την επιφύλαξη τησ παραγρϊφου 2.3.5 τησ παρούςασ.
β) Ο προςφϋρων θα πρϋπει να χρηςιμοποιόςει τεχνικό προςωπικό (φύλακεσ) για την
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, το οπούο απαιτεύται να διαθϋτει την ειδικό ϊδεια εργαςύασ
του προςωπικού αςφαλεύασ, που πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ και να ϋχει εμπειρύα ςτο
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ τουλϊχιςτον ενόσ ϋτουσ.
Ο προςφϋρων θα πρϋπει να δηλώςει τα ςτοιχεύα του προτεινόμενου προςωπικού
αςφαλεύασ που θα διαθϋςει για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ (ονοματεπώνυμο, ϋτη
προώπηρεςύασ, αριθμόσ ϊδειασ εργαςύασ)
ε περύπτωςη ενώςεων η πλόρωςη τησ ανωτϋρω απαύτηςησ τησ τεχνικόσ και
επαγγελματικόσ ικανότητασ πρϋπει να ικανοποιεύται από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.

2.3.4

Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ

Κϊθε οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ
ςύμβαςησ απαιτεύται να διαθϋτει:
Πιςτοποιητικό υμμόρφωςησ υςτόματοσ Ποιότητασ ISO 9001 ό ιςοδύναμο, που
ϋχει εκδοθεύ από ανεξϊρτητο οργανιςμό που βεβαιώνει ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
ςυμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ. Η Αναθϋτουςα
Αρχό κϊνει δεκτϊ ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για ιςοδύναμα μϋτρα διαςφϊλιςησ
ποιότητασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορϋασ δεν εύχε τη δυνατότητα να
αποκτόςει τα εν λόγω πιςτοποιητικϊ εντόσ των ςχετικών προθεςμιών για λόγουσ για
τουσ οπούουσ δεν ευθύνεται ο ύδιοσ, υπό την προώπόθεςη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιότητασ πληρούν τα
απαιτούμενα μϋτρα διαςφϊλιςησ ποιότητασ.
ε περύπτωςη ενώςεων το εν λόγω πιςτοποιητικό πρϋπει να διαθϋτει τουλϊχιςτον ο
οριζόμενοσ ωσ υντονιςτόσ.

2.3.5

τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων

Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα
κριτόρια τησ τεχνικόσ και επαγγελματικόσ ικανότητασ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 78 του Ν. 4412/2016 ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.
την περύπτωςη αυτό, αποδεικνύει ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ
πόρουσ, με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανότητα των
οπούων ςτηρύζεται.
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Όςον αφορϊ ςτα κριτόρια που ςχετύζονται με τη ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι
οικονομικού φορεύσ, μπορούν να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι
τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι
ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό ελϋγχει εϊν οι φορεύσ, ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να
ςτηριχθεύ ο προςφϋρων, πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν
λόγοι αποκλειςμού κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρούςα Διακόρυξη. Προςφϋρων που
ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ μιασ ό περιςςότερων ϊλλων
οντοτότων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η Αναθϋτουςα Αρχό να λαμβϊνει το δικό του ΣΕΤΔ
μαζύ με χωριςτό ΣΕΤΔ όπου παρατύθενται οι απαιτούμενεσ πληροφορύεσ για κϊθε μύα
από τισ οντότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται.
Η Αναθϋτουςα Αρχό απαιτεύ από τον οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα
που δεν πληρού ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι
αποκλειςμού.
Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον
αφορϊ ςτα κριτόρια που ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό
επϊρκεια, ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ εύναι από κοινού υπεύθυνοι
για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Τπό τουσ ιδύουσ όρουσ, μύα ϋνωςη οικονομικών φορϋων μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ των ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων, για τα κριτόρια τησ
οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ και τα κριτόρια τησ τεχνικόσ και
επαγγελματικόσ ικανότητασ.
2.4

Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ

2.4.1

Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών

Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ:
α) δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και
β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 και
2.3.4 τησ παρούςησ,
προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ, ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ,
το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο Ϊντυπο
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο
ςτην παρούςα Παρϊρτημα II , το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ
ςυνϋπειεσ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου
του Παραρτόματοσ Α τησ Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται από
τουσ προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ
Οδηγύασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι
αναρτημϋνο ςτην ιςτοςελύδα τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr).

2.4.2

Αποδεικτικϊ μϋςα

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και οι προώποθϋςεισ
ςυμμετοχόσ τουσ, όπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3 και 2.3 τησ παρούςασ,
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κρύνονται κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, κατϊ την υποβολό των
δικαιολογητικών τησ παρούςασ παραγρϊφου και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ
περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016.
την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.3.5 τησ παρούςασ, οι φορεύσ
ςτην ικανότητα των οπούων ςτηρύζεται υποχρεούνται ςτην υποβολό των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ
παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ
περύπτωςη (παρϊγραφοσ 2.3 τησ παρούςασ).
Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του
οπούου ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για
τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ.
Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η
Αναθϋτουςα Αρχό που ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω
δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να ιςχύουν.
Αν ςτισ ειδικϋσ διατϊξεισ που διϋπουν την ϋκδοςό τουσ δεν προβλϋπεται χρόνοσ ιςχύοσ
των δικαιολογητικών, αυτϊ θεωρούνται ϋγκυρα εφόςον φϋρουν ημερομηνύα
ϋκδοςησ εντόσ ενόσ (1) μηνόσ που προηγεύται τησ ημερομηνύασ τησ πρόςκληςησ
για υποβολό δικαιολογητικών κατακύρωςησ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτην
παρϊγραφο 3.2 τησ παρούςασ. Οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που τυχόν προςκομύζονται για
αναπλόρωςη δικαιολογητικών πρϋπει επύςησ να φϋρουν ημερομηνύα εντόσ ενόσ (1)
μηνόσ που προηγεύται τησ ημερομηνύασ τησ πρόςκληςησ για υποβολό
δικαιολογητικών κατακύρωςησ.
Ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ, κατόπιν ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ από την Αναθϋτουςα
Αρχό υποβϊλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικϊ, κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα ςτην
παρϊγραφο 3.2 τησ παρούςασ:
2.4.2.1 χετικϊ με τον ϋλεγχο νομιμοπούηςησ του προςωρινού Αναδόχου
- Νομιμοποιητικϊ ςτοιχεύα τησ εταιρεύασ (π.χ. ιςχύον καταςτατικό, αριθμόσ ΥΕΚ
εκπροςώπηςησ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, πιςτοποιητικϊ εκπροςώπηςησ,
πιςτοποιητικϊ ΓΕΜΗ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών κ.λπ.) (πλην των ΥΕΚ). τοιχεύα
και ϋγγραφα (π.χ. πρακτικϊ Δ..) από τα οπούα πρϋπει να προκύπτουν ο Πρόεδροσ
και ο Διευθύνων ύμβουλοσ (ςε περύπτωςη Α.Ε.), καθώσ και τα υπόλοιπα πρόςωπα
που ϋχουν δικαύωμα να δεςμεύουν με την υπογραφό τουσ το νομικό πρόςωπο και τα
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ αυτών, αν δεν προκύπτουν ευθϋωσ από το καταςτατικό,
αναλόγωσ με τη νομικό μορφό των εταιρειών ό κϊθε ϊλλου νομικού προςώπου. Από
τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του νομικού
προςώπου, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/ τα πρόςωπα που
δεςμεύουν νόμιμα την εταιρεύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κ.λπ.), τυχόν τρύτοι ςτουσ οπούουσ ϋχει
χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του / των ό /και των μελών
του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου.
- Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλλει την Προςφορϊ, εφόςον
ο προςφϋρων ςυμμετϋχει ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπο /εκπρόςωπο που δεν
εύναι ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του.
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Σο Παραςτατικό εκπροςώπηςησ προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ,
εφόςον ο οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει την προςφορϊ του μϋςω Αντιπροςώπου
που δεν εύναι νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του, θα πρϋπει να εύναι:


Υυςικϊ πρόςωπα: πληρεξούςιο προσ εκεύνον που υποβϊλλει την προςφορϊ,
εύτε απλό εξουςιοδότηςη,



Α.Ε.: απόφαςη Δ.. εκπροςώπηςησ για τον εν λόγω διαγωνιςμό καθώσ και
πληρεξούςιο ϋγγραφο ό εξουςιοδότηςη από τον προςφϋροντα ό τον νόμιμο
εκπρόςωπό του.



Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: Εταιρικό Οριςμού του Διαχειριςτό και απλό
εξουςιοδότηςη ό πληρεξούςιο εκπροςώπηςησ,



ε περύπτωςη ϋνωςησ /κοινοπραξύασ: α) ςε περύπτωςη που η κοινό προςφορϊ
υποβϊλλεται από ϋναν κοινό εκπρόςωπο, ςυμβολαιογραφικό πληρεξούςιο με το
οπούο
ορύζεται
κοινόσ
νόμιμοσ
εκπρόςωποσ
των
μελών
τησ
ϋνωςησ/κοινοπραξύασ, ο οπούοσ θα υπογρϊφει εκ μϋρουσ τησ την προςφορϊ και
κϊθε ϊλλο απαιτούμενο ϋγγραφο και εν γϋνει θα την εκπροςωπεύ ςτη
διαγωνιςτικό διαδικαςύα και β) ςε περύπτωςη που η κοινό προςφορϊ
υποβϊλλεται από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη,
πληρεξούςιο ϋγγραφο ό εξουςιοδότηςη από το νόμιμο εκπρόςωπο κϊθε φορϋα.
- Οι προςφϋροντεσ - Νομικϊ Πρόςωπα (Ν.Π.) οφεύλουν να καταθϋςουν ϋγκριςη του
αρμόδιου οργϊνου του Ν.Π., ςτην οπούα ειδικότερα:
i) Εγκρύνεται η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό. ε περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων πρϋπει
να εγκρύνεται η ςυμμετοχό του Υορϋα ςτο διαγωνιςμό, η ςύμπραξη με τουσ
λοιπούσ Υορεύσ - μϋλη τησ Ϊνωςησ και το ποςοςτό ςυμμετοχόσ του καθενόσ.
ii) Παρϋχεται ςε ςυγκεκριμϋνο ϊτομο ό ϊτομα η εξουςιοδότηςη να υπογρϊψει/ουν
όλα τα απαιτούμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ και την προςφορϊ, καθώσ και
να καταθϋςει/ουν την προςφορϊ και να παραςτεύ/ούν ςτην αποςφρϊγιςό τησ
ςε όλα τα ςτϊδιϊ τησ.
iii) Εγκρύνεται, ςε περύπτωςη Ϊνωςησ, ϋνασ Υορϋασ ωσ ςυντονιςτόσ (leader) τησ
Ϊνωςησ και εξουςιοδοτημϋνοσ αρμόδιοσ εκπρόςωποσ αυτού, ο οπούοσ εύναι
υπεύθυνοσ για το ςυντονιςμό και τη διούκηςη όλων των μελών τησ Ϊνωςησ.
2.4.2.2 χετικϊ με τον ϋλεγχο περύ μη ύπαρξησ λόγων αποκλειςμού
α) για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.1 τησ παρούςασ, απόςπαςμα ποινικού
μητρώου, ό, ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμου εγγρϊφου που εκδύδεται από αρμόδια
δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ
χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο προςφϋρων, από το οπούο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτϋσ οι απαιτόςεισ. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω
αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού
οργϊνου του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα
ςτην παρϊγραφο 2.3.3.1 τησ παρούςασ.
β) για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 τησ παρούςασ:
- Αποδεικτικό αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικούσ
φορεύσ του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ και επιπλϋον υπεύθυνη δόλωςη
αναφορικϊ με τουσ οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να
καταβϊλει ειςφορϋσ (ςτην περύπτωςη που ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ ϋχει την
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εγκατϊςταςό του ό απαςχολεύ προςωπικό ςτην Ελλϊδα, αφορϊ οργανιςμούσ
κύριασ και επικουρικόσ αςφϊλιςησ).
- Αποδεικτικό φορολογικόσ ενημερότητασ από την αρμόδια αρχό του οικεύου
κρϊτουσ -μϋλουσ ό χώρασ.
γ) Για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 τησ παρούςασ:
- Για την περύπτωςη β’, πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την αρμόδια δικαςτικό ό
διοικητικό αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Ειδικότερα, τα
πιςτοποιητικϊ πτώχευςησ και αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ εκδύδονται κατϊ
περύπτωςη από την αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό Αρχό του οικεύου κρϊτουσ
μϋλουσ ό χώρασ. Σα φυςικϊ πρόςωπα δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη
θϋςεωσ ςε εκκαθϊριςη.
- Για την περύπτωςη θ΄, ϋνορκη βεβαύωςη του νομύμου εκπροςώπου των
υποψηφύων ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου περύ μη επιβολόσ ςε βϊροσ τουσ πρϊξησ
επιβολόσ προςτύμου για παραβιϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ «υψηλόσ» ό
«πολύ υψηλόσ» ςοβαρότητασ, για το χρονικό διϊςτημα που δεν καλύπτεται από
το «Μητρώο Παραβατών Εταιριών Παροχόσ Τπηρεςιών Καθαριςμού ό/ και
Υύλαξησ».
- Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.3 τησ παρούςασ, υπεύθυνη
δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό
διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού
οργανιςμού του κρϊτουσ – μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ
εγκατϊςταςόσ του ότι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρόςωπό του οι οριζόμενοι ςτην
παρϊγραφο λόγοι αποκλειςμού.
δ) Για τισ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.6 τησ παρούςασ, υπεύθυνη δόλωςη του
προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ,
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ του ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε
βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Αν το κρϊτοσ - μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ που να καλύπτουν
όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό α’ ϋωσ γ', το ϋγγραφο ό το
πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό
ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου
ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ
όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ
παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ότι δεν
εκδύδονται τα εν λόγω ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ ό ότι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν
καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ωσ ϊνω, υπό α' ϋωσ γ'.
2.4.2.3 χετικϊ με τον ϋλεγχο πλόρωςησ κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ
Α. Προσ απόδειξη τησ καταλληλότητασ για την ϊςκηςη τησ δραςτηριότητϊσ
τουσ, τησ παραγρϊφου 2.3.1 τησ παρούςασ:
α) Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν
Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου, από το οπούο να πιςτοποιεύται αφενόσ ότι ο
προςφϋρων εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε Επιμελητόριο, επαγγελματικό μητρώο ό
ιςοδύναμεσ επαγγελματικϋσ οργανώςεισ, καθώσ και το ειδικό επϊγγελμα του κατϊ την
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ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού και αφετϋρου ότι εξακολουθεύ να παραμϋνει
εγγεγραμμϋνοσ μϋχρι την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ.
Οι προςφϋροντεσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε λοιπϊ κρϊτη μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ
Ϊνωςησ προςκομύζουν τισ δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ που περιγρϊφονται ςτο
Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016.
β) Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν την ειδικό ϊδεια λειτουργύασ επιχεύρηςησ, όπωσ
προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του Ν. 2518/1997, η οπούα πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ κατϊ
την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού.
γ) Οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν την ειδικό ϊδεια ςτολόσ εγκεκριμϋνη από το
ΓΕΕΘΑ, η οπούα πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ κατϊ την ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμού.
την περύπτωςη Ϊνωςησ Υορϋων τα ςυγκεκριμϋνα αποδεικτικϊ μϋςα προςκομύζονται
από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ.
Β. Η Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, τησ παραγρϊφου 2.3.2 τησ
παρούςασ αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ:
α) Προκειμϋνου οι προςφϋροντεσ να τεκμηριώςουν τα ςτοιχεύα τησ
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ πρϋπει να προςκομύςουν:
i.

για τισ εταιρεύεσ που τηρούν μηχανογραφικϊ βιβλύα, επύςημα ιςοζύγια 12ου
μηνόσ κϊθε ϋτουσ και για τα τελευταύα τρύα (3) ϋτη ό για όςα ϋτη
δραςτηριοποιεύται η εταιρεύα, υπογεγραμμϋνα από το νόμιμο εκπρόςωπο και
θεωρημϋνα από λογιςτό, ςτα οπούα να εμφαύνεται ο ειδικόσ ετόςιοσ κύκλοσ
εργαςιών τησ εταιρεύασ, ό ανϊλογεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ για τισ αλλοδαπϋσ
εταιρεύεσ και
ii. για όςεσ εταιρεύεσ δεν τηρούν μηχανογραφικϊ βιβλύα, υπεύθυνη δόλωςη
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο εκπρόςωπο περύ του μϋςου ετόςιου
ύψουσ του κύκλου εργαςιών ςτον τομϋα δραςτηριοτότων που αποτελεύ το
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, για τισ τρεισ (3) τελευταύεσ οικονομικϋσ χρόςεισ,
ςυναρτόςει τησ ημερομηνύασ ςύςταςησ του οικονομικού φορϋα ό ϋναρξησ των
δραςτηριοτότων του. Η ανωτϋρω υπεύθυνη δόλωςη πρϋπει να προςκομύζεται
και ςε ϋντυπη μορφό, υπογεγραμμϋνη από λογιςτό.
Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, για βϊςιμο λόγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα
ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, μπορεύ να αποδεικνύει την οικονομικό και
χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο, το οπούο η
Αναθϋτουςα Αρχό κρύνει κατϊλληλο.
β) Ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ υποχρεούται να προςκομύςει αντύγραφο του Αςφαλιςτόριου
υμβολαύου Αςτικόσ Ευθύνησ, ύψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενόσ εκατομμυρύου
(1.000.000,00) Ευρώ ςε αναγνωριςμϋνη Ελληνικό Αςφαλιςτικό Εταιρεύα, με το οπούο θα
καλύπτονται τυχόν ατυχόματα, ςωματικϋσ βλϊβεσ ό υλικϋσ ζημύεσ που μπορεύ να
προκληθούν με υπαιτιότητα (και αμϋλεια) του Αναδόχου.
Γ. Η τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα, τησ παραγρϊφου 2.3.3 τησ παρούςασ
αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ:
α) Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να προςκομύςουν κατϊλογο των κυριότερων υπηρεςιών
που πραγματοποιόθηκαν τουλϊχιςτον ϋνα ϋτοσ προ τησ ημερομηνύασ δημοςύευςησ
τησ Διακόρυξησ με αναφορϊ του αντύςτοιχου ποςού, τησ ημερομηνύασ και των
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δημόςιων ό/και ιδιωτικών αποδεκτών των υπηρεςιών. Ο κατϊλογοσ πρϋπει να
ςυνοδεύεται:
(i) ςε περύπτωςη που αποδϋκτησ των υπηρεςιών εύναι δημόςιοσ φορϋασ, από
πιςτοποιητικό καλόσ εκτϋλεςησ από τον αποδϋκτη ό πρωτόκολλο παραλαβόσ των
ςχετικών υπηρεςιών και
(ii) ςε περύπτωςη που αποδϋκτησ των υπηρεςιών εύναι ιδιωτικόσ φορϋασ, από
βεβαύωςη καλόσ εκτϋλεςησ από τον αποδϋκτη, ϊλλωσ αντύγραφα των ςχετικών
ςυμβϊςεων ό / και εξοφλημϋνα τιμολόγια.
Η Αναθϋτουςα Αρχό θα λαμβϊνει υπόψη και ςτοιχεύα ςχετικών υπηρεςιών που
εκτελϋςθηκαν πριν από το τελευταύο ϋτοσ.
β) Ο προςφϋρων θα πρϋπει να προςκομύςει τισ ειδικϋσ ϊδειεσ εργαςύασ του
προςωπικού αςφαλεύασ που ϋχει προτεύνει, οι οπούεσ πρϋπει να εύναι ςε ιςχύ.
Επιπλϋον, θα πρϋπει να προςκομύςει καταςτϊςεισ προςωπικού από το ώμα
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ που θα αποδεικνύουν την εμπειρύα του προτεινόμενου
προςωπικού αςφαλεύασ ό/και βιογραφικϊ ςημειώματα ςυνοδευόμενα από τα
αντύςτοιχα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα εμπειρύασ.
γ) Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να δηλώςουν το τμόμα τησ ςύμβαςησ το οπούο προτύθενται,
ενδεχομϋνωσ, να αναθϋςουν ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ, καθώσ και τουσ
ςχετικούσ υπεργολϊβουσ, εφόςον εύναι γνωςτού.
Δ. Σο ύςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ, τησ παραγρϊφου 2.3.4 τησ παρούςασ
αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ:
Οι προςφϋροντεσ πρϋπει να προςκομύςουν:
Πιςτοποιητικό υμμόρφωςησ υςτόματοσ Ποιότητασ ISO 9001 ό ιςοδύναμο, ςύμφωνα
με τα αναλυτικώσ οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 2.3.4 τησ παρούςασ.
Ε. Η ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, τησ παραγρϊφου 2.3.5 τησ παρούςασ
αποδεικνύεται ωσ ακολούθωσ:
- την περύπτωςη επύκληςησ δϊνειασ εμπειρύασ, πρϋπει να αποδεικνύουν ςτην
Αναθϋτουςα Αρχό ότι κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ
αναγκαύουσ πόρουσ, με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων αυτών.
Η απόδειξη τησ δϋςμευςησ του τρύτου δανεύζοντοσ φορϋα κατϊ τα ανωτϋρω γύνεται
με την προςκόμιςη κϊθε αναγκαύου εγγρϊφου:
α. Ϊγγραφησ δϋςμευςησ του τρύτου φορϋα απευθυνόμενησ προσ την Αναθϋτουςα
Αρχό με την οπούα θα αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να ςυνϊψει ϋγγραφη
ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ για την υλοπούηςη του Ϊργου με τον διαγωνιζόμενο, πριν
την τελικό κατακύρωςη του παρόντοσ διαγωνιςμού, προκειμϋνου να αναλϊβει
την παροχό των υπηρεςιών.
β. Ϊγγραφησ ςυμφωνύασ ςυνεργαςύασ με το εν λόγω φυςικό ό νομικό πρόςωπο,
διϊρκειασ τουλϊχιςτον ύςησ με το προβλεπόμενο χρονικό διϊςτημα υλοπούηςησ
του Ϊργου.
γ. Όλων των κατϊ περύπτωςη προβλεπόμενων δικαιολογητικών του παρόντοσ
ϊρθρου από τα οπούα αποδεικνύεται η ύπαρξη τησ οικονομικόσ και
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ ό/και τησ επαγγελματικόσ και τεχνικόσ
ικανότητασ και η μη ύπαρξη λόγων αποκλειςμού του τρύτου ςτον οπούο πρόκειται
να ςτηριχθεύ ο προςφϋρων.
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ε κϊθε περύπτωςη, απαιτεύται η προςκόμιςη των εγγρϊφων ςύςταςησ και
εκπροςώπηςησ του τρύτου, όπωσ ιςχύουν κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του
Διαγωνιςμού, από τα οπούα να προκύπτει η νόμιμη ςύςταςη και λειτουργύα του,
καθώσ και τα πρόςωπα που δεςμεύουν τον παραπϊνω με την υπογραφό τουσ.

2.4.2.4 Ενώςεισ οικονομικών φορϋων
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα
παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη, δικαιολογητικϊ για κϊθε οικονομικό φορϋα που
ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του Ν.
4412/2016.

2.5

Κριτόριο Ανϊθεςησ

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι εκεύνο τησ «πλϋον ςυμφϋρουςασ από
οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ», βϊςει τιμόσ. Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ και
κατϊταξησ των προςφορών αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 3.1.2.

2.6
2.6.1

Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών
Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ
τησ Διακόρυξησ.
Προςφορϋσ που τυχόν υποβληθούν ό περιϋλθουν ςτην Τπηρεςύα αποκλειςτικϊ ςε
ϋντυπη μορφό (για τισ οπούεσ δεν ϋχει πραγματοποιηθεύ κατϊθεςη ηλεκτρονικόσ
προςφορϊσ ςτο ςύςτημα) δεν αποςφραγύζονται και επιςτρϋφονται ςτουσ αποςτολεύσ
τουσ. Απαιτούμενα από την παρούςα Διακόρυξη για προςκόμιςη ςε ϋντυπη μορφό
ςτοιχεύα, που υποβϊλλονται ό περιϋρχονται ςτην Τπηρεςύα μετϊ την καθοριζόμενη
προθεςμύα, θεωρούνται εκπρόθεςμα κατατεθϋντα και οδηγούν ςε απόρριψη τησ
προςφορϊσ.
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται
υποχρεωτικϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε
από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει
να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 7 του ϊρθρου 96 του Ν.
4412/2016. Με την υποβολό τησ προςφορϊσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ό τησ κοινοπραξύασ
ευθύνεται αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο. ε περύπτωςη κατακύρωςησ, η ευθύνη αυτό
εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη που εξαιτύασ
ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο ό ανωτϋρασ βύασ, μϋλοσ τησ ϋνωςησ ό τησ
κοινοπραξύασ δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ, αντιςτούχωσ, ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ ό
τησ κοινοπραξύασ κατϊ το χρόνο αξιολόγηςησ των προςφορών, τα υπόλοιπα μϋλη
ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη ολόκληρησ τησ κοινόσ προςφορϊσ με την ύδια τιμό και
τουσ ύδιουσ όρουσ. Εϊν η παραπϊνω ανικανότητα προκύψει κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ
τησ ςύμβαςησ, τα υπόλοιπα μϋλη ςυνεχύζουν να ϋχουν την ευθύνη τησ ολοκλόρωςησ
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αυτόσ με την ύδια τιμό και τουσ ύδιουσ όρουσ. Σα υπόλοιπα μϋλη τησ ϋνωςησ ό τησ
κοινοπραξύασ και ςτισ δύο περιπτώςεισ μπορούν να προτεύνουν αντικατϊςταςη. Η
αντικατϊςταςη μπορεύ να εγκριθεύ με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ύςτερα από
γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου.
Ο προςφϋρων, εφόςον δεν ϋχει προςβϊλει νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ τη Διακόρυξη του
διαγωνιςμού, θεωρεύται ότι αποδϋχεται πλόρωσ και ανεπιφυλϊκτωσ όλουσ τουσ όρουσ
τησ Διακόρυξησ και δεν δύναται, με την προςφορϊ του ό με οιονδόποτε ϊλλο τρόπο, να
αποκρούςει, ευθϋωσ ό εμμϋςωσ, τουσ ανωτϋρω όρουσ. Πϊντωσ η γνώςη τουσ αυτό
θεωρεύται, ότι υπϊρχει με την υποβολό τησ προςφορϊσ και χωρύσ την αναφορϊ τησ ς’
αυτό. Εξϊλλου, με την υποβολό τησ προςφορϊσ θεωρεύται βϋβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι
εύναι απολύτωσ ενόμεροι από κϊθε πλευρϊ των τοπικών ςυνθηκών εκτϋλεςησ του
ϋργου και ότι ϋχουν μελετόςει όλα τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτο φϊκελο του
διαγωνιςμού.

2.6.2

Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό
ημερομηνύα και ώρα που ορύζει η παρούςα διακόρυξη (παρϊγραφοσ 1.5), ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνεσ (παρϊγραφοσ 2.2.1) ςτην Ελληνικό Γλώςςα και ςε ηλεκτρονικό
φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016, ιδύωσ ϊρθρα 36 και 37 και
την Τπουργικό Απόφαςη αριθ. Π1/2390/2013 (ΥΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικϋσ
λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)».
Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω
του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 6 τησ ΤΑ
Π1/2390/16.10.2013 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού
υςτόματοσ
Ηλεκτρονικών
Δημοςύων
υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»
(ΥΕΚ
2677/Β΄/21.10.2013) και την αριθ. ΤΑΠ/Υ.40.4/163/07.02.2013 «Ρυθμύςεισ για α) τη
διαδικαςύα και τον τρόπο ηλεκτρονικόσ επιβεβαύωςησ τησ λόψησ και τησ αςφαλούσ
χρονοςόμανςησ, β) τισ προδιαγραφϋσ και τα πρότυπα του ςυςτόματοσ για τη
γνωςτοπούηςη εγγρϊφων ςε φυςικϊ πρόςωπα ό Ν.Π.Ι.Δ. με χρόςη ΣΠΕ και γ) την
ηλεκτρονικό διακύνηςη εγγρϊφων μεταξύ φορϋων του δημόςιου τομϋα και των
φυςικών προςώπων ό Ν.Π.Ι.Δ.» (ΥΕΚ 401/Β΄/22.02.2013).
Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η
δυνατότητα υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ύςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ
λειτουργύασ του ΕΗΔΗ, η αναθϋτουςα αρχό θα ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του
διαγωνιςμού με ςχετικό ανακούνωςό τησ ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτην
παρ. 4 του ϊρθρου 37 του Ν. 4412/2016.
Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα ςε
(υπο)φακϋλουσ (κατηγορύα επιςυναπτόμενων αρχεύων ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα):
(α) ϋναν (υπο) φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό
Προςφορϊ» και
(β) ϋναν (υπο) φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ».
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Με την υποβολό τησ προςφορϊσ από τον Οικονομικό Υορϋα ςημαύνονται από αυτόν με
χρόςη του ςχετικού πεδύου του ςυςτόματοσ τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που
ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα.
ύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, εφόςον ϋνασ οικονομικόσ
φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό
εμπορικού απορρότου, ςε ςχετικό δόλωςό του αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ
διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ
ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. ύμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 21 του Ν.
4412/2016, δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ
τιμϋσ μονϊδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα
ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό
τησ. Σο δικαύωμα πρόςβαςησ ςτα ϋγγραφα των προςφορών ϊλλων οικονομικών
φορϋων αςκεύται, ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 1 του ϊρθρου πρώτου του Π.Δ.
28/2015 (Α΄ 34).
Οι οικονομικού φορεύσ ςυντϊςςουν την τεχνικό και οικονομικό τουσ προςφορϊ
ςυμπληρώνοντασ τισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ. την
ςυνϋχεια το ςύςτημα παρϊγει τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα τα οπούα υπογρϊφοντα
ψηφιακϊ και υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται
ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού
αρχεύου pdf (το οπούο θα υπογραφεύ ηλεκτρονικϊ) πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη
περύπτωςη το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει
εκ νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο pdf. Εφόςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και η οικονομικό
προςφορϊ δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τησ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του
ςυςτόματοσ, ο οικονομικόσ φορϋασ επιςυνϊπτει ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ
ηλεκτρονικϊ αρχεύα.
Ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:
Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋα ςτη
διαδικαςύα υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύων τύπου .pdf και
εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν ορατό μη κρυπτογραφημϋνη
ψηφιακό υπογραφό ςκληρόσ αποθόκευςησ, χωρύσ να απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου τησ
υπογραφόσ.
Από το ύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη υποβολόσ προςφορϊσ, η όποια
αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου.
Σα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα που δεν ϋχουν εκδοθεύ/ςυνταχθεύ από τον ύδιο τον
οικονομικό φορϋα και κατϊ ςυνϋπεια δεν φϋρουν την ψηφιακό υπογραφό του
υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου .pdf και
προςκομύζονται, επύ ποινό αποκλειςμού, ςε ϋντυπη μορφό ςε προθεςμύα που δεν
υπερβαύνει τισ τρεισ (3) εργϊςιμεσ ημϋρεσ από την ηλεκτρονικό υποβολό τουσ.
Σϋτοια ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ εύναι ενδεικτικϊ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ,
τα πρωτότυπα ϋγγραφα τα οπούα ϋχουν εκδοθεύ από ιδιωτικούσ φορεύσ και δεν φϋρουν
επικύρωςη από δικηγόρο, καθώσ και τα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ Φϊγησ
(Apostille). Δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα οπούα
φϋρουν ψηφιακό υπογραφό, τα ΥΕΚ, τα τεχνικϊ φυλλϊδια και όςα προβλϋπεται από το
Ν. 4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούνται να αποδϋχονται ςε αντύγραφα των
πρωτοτύπων.
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Σα προαναφερόμενα δικαιολογητικϊ κατατύθενται ό αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ
(ςυςτημϋνα) ςτο Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),
Πειραιώσ 211 & Θρϊκησ 2, Σ.Κ. 17778, Σαύροσ, Αθόνα, 1οσ Όροφοσ, Γραφεύο
Πρωτοκόλλου, και ώρεσ 09:00π.μ. –15:00μ.μ., με τη μορφό ενόσ ςφραγιςμϋνου κυρύωσ
φακϋλου με την ϋνδειξη «να μην ανοιχθεύ από την ταχυδρομικό υπηρεςύα ό τη
γραμματεύα», ο οπούοσ θα περιϋχει δύο (2) ςφραγιςμϋνουσ (υπο)φακϋλουσ με εξωτερικό
ϋνδειξη «Επιμϋρουσ ϋντυπα – δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ – τεχνικόσ προςφορϊσ» και
«Επιμϋρουσ ϋντυπα οικονομικόσ προςφορϊσ». Οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να
καταθϋςουν μαζύ με τον κυρύωσ φϊκελο διαβιβαςτικό (που θα βρύςκεται ϋξω από τον
ςφραγιςμϋνο φϊκελο για πρωτοκόλληςό του), ςτο οπούο θα αναφϋρονται αναλυτικϊ
τα προςκομιζόμενα δικαιολογητικϊ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τη μη εμπρόθεςμη υποβολό τησ
προςφορϊσ ό για το περιεχόμενο των φακϋλων που τη ςυνοδεύουν ςτην εν λόγω
διαδικτυακό πλατφόρμα.
Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να ζητεύ από τουσ προςφϋροντεσ ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ την διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν ςε ϋντυπη μορφό και ςε
εύλογη προθεςμύα όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα που ϋχουν υποβϊλει
ηλεκτρονικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ δεν γύνεται αποδεκτό, αλλϊ απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη κϊθε υποβολό ςυμπληρωματικών ό διευκρινιςτικών ςτοιχεύων, εκτόσ
εκεύνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Αναθϋτουςα Αρχό επύ νομύμωσ υποβληθϋντων
δικαιολογητικών, ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 102 του Ν.
4412/2016.
2.6.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ
Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ

υμμετοχόσ

-

Σεχνικό

2.6.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ
Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη
διαγωνιςτικό διαδικαςύα περιλαμβϊνουν επύ ποινό αποκλειςμού:
α) Tο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτην
παρ. 4 του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.4.1. τησ
παρούςασ διακόρυξησ. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο ΣΕΤΔ το
οπούο ϋχει αναρτηθεύ, ςε επεξεργϊςιμη μορφό αρχεύου doc, ςτη διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ
(Παρϊρτημα ΙΙ).
β) Σην εγγύηςη ςυμμετοχόσ, ςύμφωνα με τo ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 τισ
παραγρϊφουσ 2.1.5 και 2.2.2 τησ παρούςασ διακόρυξησ.
Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το
Σ.Ε.Τ.Δ. για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.
α) Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ):
Σο Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 ςυμπληρώνεται από τον προςφϋροντα, εξϊγεται, αποθηκεύεται και
υποβϊλλεται ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ςε μορφό .pdf (Αποφ. Π1/2390/13) μϋςω τησ
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διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.., ενώ πληροφορύεσ για τη
ςυμπλόρωςό του αναγρϊφονται ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη:
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosiassymvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
Σο ΣΕΤΔ τησ παρούςασ περιλαμβϊνει τισ ακόλουθεσ ενότητεσ:
Μϋροσ I. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την Αναθϋτουςα Αρχό και τη διαδικαςύα ανϊθεςησ
Μϋροσ II. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα
Α. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα
Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού
φορϋα
Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων
Δ. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δε
ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ
Μϋροσ III. Λόγοι αποκλειςμού
Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ
Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ
Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό
επαγγελματικό παρϊπτωμα και ϊλλοι λόγοι αποκλειςμού
Μϋροσ IV. Κριτόρια επιλογόσ:
Α. Καταλληλότητα
Β: Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια
Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα
Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ
Μϋροσ V. Σελικϋσ δηλώςεισ.

- Ϊνασ οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του και ο οπούοσ δεν
ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων, πρϋπει να ςυμπληρώνει ϋνα ΣΕΤΔ.
- Ϊνασ οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει μόνοσ του, αλλϊ ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ μιασ ό περιςςότερων ϊλλων οντοτότων, πρϋπει να μεριμνϊ ώςτε η
Αναθϋτουςα Αρχό να λαμβϊνει το δικό του ΣΕΤΔ μαζύ με χωριςτό ΣΕΤΔ όπου
παρατύθενται οι ωσ ϊνω πληροφορύεσ για κϊθε μύα από τισ οντότητεσ ςτισ οπούεσ
ςτηρύζεται.
- Σϋλοσ, όταν ςυμμετϋχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορϋων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων προςωρινών ενώςεων, πρϋπει να δύδεται, για καθϋναν
ςυμμετϋχοντα οικονομικό φορϋα, χωριςτό ΣΕΤΔ, ςτο οπούο παρατύθενται οι
πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη II ϋωσ IV.
- ε περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ οποιουδόποτε ποςοςτού επύ τησ
ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ο οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει υποχρεωτικϊ
χωριςτϊ ΣΕΤΔ, όπου παρατύθενται οι πληροφορύεσ που απαιτούνται, ςύμφωνα με
τισ ενότητεσ Α,Β και Γ του μϋρουσ ΙΙΙ για καθϋναν από τουσ υπεργολϊβουσ.
Επύςησ, εφόςον ςτηρύζεται ςτισ ικανότητϋσ του(σ) θα πρϋπει να
ςυμπεριληφθούν και οι πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με το μϋροσ
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IV, εφόςον εύναι ςχετικϋσ με την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ
ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ ομούωσ για καθϋνα από τουσ υπεργολϊβουσ.
ημειώνεται ότι, λαμβϊνοντασ υπόψη το ϊρθρο 96 παρ. 7 τελευταύο εδϊφιο του Ν.
4412/2016, ςτισ περιπτώςεισ ενώςεων, πρϋπει απαραιτότωσ να ςυμπεριληφθεύ,
ςτο ςχετικό πεδύο του ΣΕΤΔ, (ςτο μϋροσ ΙΙ.Α.) η ϋκταςη και το εύδοσ ςυμμετοχόσ,
καθενόσ εκ των μελών τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
ε όλεσ τισ περιπτώςεισ όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του
διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, κϊθε ϊτομο πρϋπει να
υπογρϊψει το ύδιο ΣΕΤΔ, ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο που
διϋπει τον οικονομικό φορϋα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των διατϊξεων περύ προςταςύασ
δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα.
Σο ΣΕΤΔ προςδιορύζει τη δημόςια αρχό ό το τρύτο μϋροσ που εύναι υπεύθυνο για την
ϋκδοςη των ςχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβϊνει επύςημη δόλωςη ότι ο
οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη, εφόςον του ζητηθεύ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, να
προςκομύςει τα εν λόγω δικαιολογητικϊ. Μόνον ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να
υποβϊλει τα πιςτοποιητικϊ που ζητούνται από την Αναθϋτουςα Αρχό ωσ αποδεικτικϊ
ςτοιχεύα (παρϊγραφοσ 2.4.2. τησ παρούςασ).
Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να ζητεύ από τουσ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλουν όλα ό οριςμϋνα
δικαιολογητικϊ, όταν αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ.
ε περύπτωςη που ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ παρϋχει τουσ ςυνδϋςμουσ για τα
πρωτότυπα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα ςτα αντύςτοιχα μητρώα, η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ
να ϋχει ϊμεςη πρόςβαςη από εκεύ.
Ειδικότερα, με βϊςη την παρ. 6 του ϊρθρου 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονομικού φορεύσ
δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα όταν η
Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ
πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε
κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ.
Σο ΣΕΤΔ δεν περιλαμβϊνει τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. Καλύπτει μόνο τουσ όρουσ
ςυμμετοχόσ (προεπιλογό) από πλευρϊσ κριτηρύων αποκλειςμού και επιλογόσ.
Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςυνϋταξε ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη με βϊςη το Συποποιημϋνο
Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ τησ ΕΑΑΔΗΤ, που απαιτεύται για το ςυγκεκριμϋνο
διαγωνιςμό.
Σο ΣΕΤΔ προςαρτϊται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ ωσ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ
διακόρυξησ και
ςε μορφό αρχεύου τύπου .doc ςτην διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. προκειμϋνου να ςυντϊξουν οι οικονομικού
φορεύσ τη ςχετικό απϊντηςη τουσ.

β) Εγγυητικό Επιςτολό υμμετοχόσ
Η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ προςκομύζεται ςε ϋντυπη μορφό (πρωτότυπο) εντόσ
τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό και ςύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτόματοσ ΙV.
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2.6.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ
H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ
που ϋχουν τεθεύ από την αναθϋτουςα αρχό με την παρούςα Διακόρυξη και θα
περιλαμβϊνει εκτενεύσ πληροφορύεσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και
προδιαγραφϋσ πληρούνται.
υγκεκριμϋνα, η Σεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει επύ ποινό απορρύψεωσ να περιλαμβϊνει
τα ακόλουθα:
1) Ενότητα με τύτλο: «Προφύλ του προςφϋροντοσ», όπου περιλαμβϊνονται τα
ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ (όνομα, επωνυμύα, διεύθυνςη, ςτοιχεύα επικοινωνύασ,
όνομα αρμοδύου εκπροςώπου για την προςφορϊ), περιγραφό τησ επιχειρηματικόσ
δομόσ (νομικό μορφό, οργανόγραμμα, ςύντομο ιςτορικό κλπ) και του ςυνόλου των
δραςτηριοτότων (αντικεύμενο, υπηρεςύεσ, πελατολόγιο – αποδϋκτεσ δημόςιοι ό
ιδιωτικού φορεύσ, κατϊλογο όλων των αναλόγων ϋργων του προςφϋροντοσ ςτην
Ελλϊδα ό ςτο Εξωτερικό παρομούου αντικειμϋνου κλπ) του, καθώσ και κϊθε ϊλλο
ςτοιχεύο που τεκμηριώνει την επϊρκεια του προςφϋροντα για το ςυγκεκριμϋνο ϋργο.
2) Ενότητα με τύτλο: «Αντύληψη για το ϋργο και μεθοδολογύα υλοπούηςησ του»,,
όπου οι προςφϋροντεσ οφεύλουν επύ ποινό αποκλειςμού να καταθϋςουν:
i.

Αναφορϊ του τρόπου με τον οπούο ο προςφϋρων ςκοπεύει να προςεγγύςει το
ϋργο. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ ςτην κατανόηςη των απαιτόςεων
του ϋργου όπωσ προδιαγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ διακόρυξησ
και ο προςφϋρων υποχρεωτικϊ να τοποθετηθεύ ςτο ςύνολο αυτών.

ii. Αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα παροχόσ των υπηρεςιών του (για κϊθε ημϋρα,
καθημερινϋσ, αββατοκύριακα, αργύεσ).
iii. Μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ϋργου, υπϊρχουςα τεχνογνωςύα υποςτόριξησ.
iv. Περιγραφό του τρόπου οργϊνωςησ, του τεχνικού εξοπλιςμού, των μϋςων
επικοινωνύασ τησ επιχεύρηςησ και των μϋτρων που λαμβϊνει ο προςφϋρων για
να εξαςφαλύζει την ποιότητα και την ορθό εκτϋλεςη των υπηρεςιών του.
v. Περιγραφό καθηκόντων του προςωπικού φύλαξησ ςε καταςτϊςεισ εκτϊκτων
αναγκών.
vi. Περιγραφό του ελεγκτικού μηχανιςμού που προςφϋρει
vii. τοιχεύα για τον αριθμό και την ταυτότητα του προςωπικού που θα
χρηςιμοποιηθεύ.
viii. Οποιοδόποτε επιπλϋον ςτοιχεύο που τεκμηριώνει πληρϋςτερα την προςφορϊ
του υποψηφύου.
3) Επιπλϋον, για την τεκμηρύωςη των ανωτϋρω προδιαγραφών ο προςφϋρων θα πρϋπει
να υποβϊλει ςε ξεχωριςτό φϊκελο ςε ψηφιακό μορφό, ενημερωτικϊ φυλλϊδια,
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο και υλικό που τεκμηριώνει τη
ςυμβατότητα των προςφερόμενων προδιαγραφών ωσ προσ τισ απαιτόςεισ τησ
παρούςασ Διακόρυξησ.
την περύπτωςη που θα χρηςιμοποιούν και αςυρμϊτουσ, αντύγραφο τησ ϊδειασ
ραδιοδικτύου Α΄ τϊξεωσ.
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4) Περαιτϋρω, ςτην τεχνικό προςφορϊ, οι προςφϋροντεσ δηλώνουν το χρόνο ιςχύοσ
τησ προςφορϊσ τουσ και, ςε περύπτωςη που χαρακτηρύζουν πληροφορύεσ ωσ
εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, οφεύλουν να
αναφϋρουν ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που
επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ, ςύμφωνα με την
παρ. 3 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του ανωτϋρω
ϊρθρου.
τα περιεχόμενα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ δεν πρϋπει ςε καμύα περύπτωςη να
εμφανύζονται οικονομικϊ ςτοιχεύα. Συχόν εμφϊνιςη οικονομικών ςτοιχεύων
(ςυμπεριλαμβανομϋνων λϋξεων όπωσ «δωρεϊν») αποτελεύ λόγο απόρριψησ τησ
προςφορϊσ.
τισ περιπτώςεισ ενώςεων, πρϋπει απαραιτότωσ να αναφϋρεται η ϋκταςη και το εύδοσ
ςυμμετοχόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ, καθενόσ εκ των μελών τησ
ϋνωςησ, χωρύσ να αποκαλύπτονται ςτοιχεύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, καθώσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.

2.6.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και
υποβολόσ
Η οικονομικό προςφορϊ υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ, επύ ποινό απορρύψεωσ, ςτον
ηλεκτρονικό (υπο)φϊκελο «Οικονομικό Προςφορϊ» και ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ
την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ. τη ςυνϋχεια, το ςύςτημα
παρϊγει ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ςε μορφό .pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ
και υποβϊλλεται από τον προςφϋροντα. Η οικονομικό προςφορϊ ςυμπληρώνεται,
επύ ποινό αποκλειςμού, ςύμφωνα με το Παρϊρτημα V ( πύνακασ ανϊλυςησ
οικονομικόσ προςφορϊσ) τησ παρούςασ.
Ο (υπο)φϊκελοσ «Οικονομικό Προςφορϊ» πρϋπει να περιλαμβϊνει, επύ ποινό
αποκλειςμού, την προςφερόμενη τιμό ςε ευρώ.
Εφόςον η οικονομικό προςφορϊ δεν ϋχει αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τησ ςτισ ειδικϋσ
ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα.
Περαιτϋρω, ςτην οικονομικό προςφορϊ, οι προςφϋροντεσ δηλώνουν το χρόνο ιςχύοσ
τησ προςφορϊσ τουσ.
Η τιμό που προςφϋρεται εύναι η τιμό ανϊ μόνα, που θα περιλαμβϊνει το κόςτοσ
παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ –προςταςύασ του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ
Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), και ςύμφωνα με την παρ. 5 περ. α΄ του
ϊρθρου 95 του Ν. 4412/2016, θα περιλαμβϊνει τισ υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε
ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α.
Η τιμό δεν μπορεύ να εύναι χαμηλότερη του κόςτουσ μιςθοδοςύασ, το οπούο δεν μπορεύ
να εύναι χαμηλότερο από το οριζόμενο ςτην εργατικό νομοθεςύα (αμοιβϋσ προςωπικού
φύλαξησ με τισ ανϊλογεσ προςαυξόςεισ, επιδόματα, αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ κλπ) . Οι
οικονομικϋσ προςφορϋσ θα ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από ανϊλυςη τησ μιςθοδοςύασ,
πλόρη τεκμηρύωςη των προςφερόμενων τιμών και υπεύθυνη δόλωςη ότι τηρεύται η
ιςχύουςα εργατικό νομοθεςύα, ϊλλωσ απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ
Η τιμό ςτην προςφορϊ θα πρϋπει να αναγρϊφεται ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ.
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Η αναγραφό τησ τιμόσ ανϊ μόνα ςε ευρώ, να γύνεται κατϊ προτύμηςη χωρύσ δεκαδικϊ
ψηφύα. Εϊν το γενικό ςύνολο που θα προκύψει περιϋχει δεκαδικϊ ψηφύα
ςτρογγυλοποιεύται ςε δυο δεκαδικϊ ψηφύα, προσ τα ϊνω εϊν το τρύτο δεκαδικό ψηφύο
εύναι ύςο ό μεγαλύτερο του πϋντε και προσ τα κϊτω εϊν εύναι μικρότερο του πϋντε.
Οι τιμϋσ χωρύσ Υ.Π.Α. θα λαμβϊνονται για τη ςύγκριςη των προςφορών.
Μϋςα ςτον (υπο)φϊκελο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ οι υποψόφιοι θα πρϋπει, με
ποινό αποκλειςμού, να εξειδικεύουν ςε χωριςτό φϊκελο τα ακόλουθα ςτοιχεύα
ςύμφωνα με το ϊρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 22
παρ. 1 Ν. 4144/2013.
Α) τον αριθμό των εργαζομϋνων που θα απαςχοληθούν ςτο ϋργο
Β) τισ ημϋρεσ και ώρεσ εργαςύασ
Γ) τη ςυλλογικό ςύμβαςη (κλαδικό ςυλλογικό ό ειδικό επιχειρηςιακό ςύμφωνα με
το ϊρθρ. 13 Ν. 3899/2010), ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι.
Δ) το ύψοσ του προώπολογιζόμενου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ
αποδοχϋσ των εργαζομϋνων αυτών.
Ε) το ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ.
την προςφορϊ τουσ, οι οικονομικού φορεύσ πρϋπει να υπολογύζουν εύλογο ποςοςτό
διοικητικού κόςτουσ παροχόσ των υπηρεςιών τουσ, των αναλωςύμων, του εργολαβικού
τουσ κϋρδουσ και των νομύμων υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεων.
Επιπροςθϋτωσ υποχρεούνται να επιςυνϊπτουν ςτην προςφορϊ αντύγραφο τησ
ςυλλογικόσ ςύμβαςησ εργαςύασ ςτην οπούα τυχόν υπϊγονται οι εργαζόμενοι.
Για τη ςύνταξη τησ οικονομικόσ προςφορϊσ πρϋπει ο προςφϋρων να λϊβει υπόψη του
τισ απαιτόςεισ και τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του ϋργου και των ζητούμενων υπηρεςιών,
όπωσ αναφϋρονται ςτο Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ.
Οι τιμϋσ των προςφορών δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ..
Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν
αναπροςαρμόζονται.
Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτοιχεύα
απαραύτητα για την τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, οι δε προςφϋροντεσ
υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ.
Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ:
α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό που καθορύζεται ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νόμιςμα,
β) δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, με την επιφύλαξη τησ παρ. 4 του
ϊρθρου 102 του Ν. 4412/2016,
γ) δύνονται περιςςότερεσ από μύα ό εναλλακτικϋσ τιμϋσ
δ) η οικονομικό προςφορϊ του προςφϋροντοσ υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ
παρούςασ, όπωσ αυτόσ καθορύζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο
Παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ Διακόρυξησ.
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2.6.5

Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών

Οι προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ/τισ ςυμμετϋχοντεσ/ουςεσ ςτο διαγωνιςμό
για δώδεκα (12) μόνεσ από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού.
Προςφορϋσ που αναφϋρουν χρόνο ιςχύοσ μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών
απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Η ιςχύσ των προςφορών μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, μϋςω του ςυςτόματοσ,
εφόςον τούτο ζητηθεύ εγγρϊφωσ από την Αναθϋτουςα Αρχό, πριν από τη λόξη τησ
ιςχύοσ τουσ, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα δώδεκα (12) μηνών, με
αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ.
ε περύπτωςη αιτόματοσ για παρϊταςη τησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με την
περ. α΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016, για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που
αποδϋχθηκαν την παρϊταςη, πριν τη λόξη ιςχύοσ των προςφορών τουσ, οι προςφορϋσ
ιςχύουν και τουσ δεςμεύουν για το επιπλϋον αυτό χρονικό διϊςτημα (ϊρθρο 97 παρ. 2
του Ν. 4412/2016).
Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ
προςφορϊσ, τα αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η
Αναθϋτουςα Αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ
διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι οικονομικού φορεύσ που
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την προςφορϊ
και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω
ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη η
διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι
λοιπού οικονομικού φορεύσ.

2.6.6

Λόγοι απόρριψησ προςφορών

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, μη κανονικϋσ
προςφορϋσ θεωρούνται ςυγκεκριμϋνα:
α) όςεσ δεν πληρούν τισ προώποθϋςεισ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ,
β) όςεσ παρελόφθηςαν εκπρόθεςμα,
γ) όταν υπϊρχουν αποδεικτικϊ ςτοιχεύα αθϋμιτησ πρακτικόσ, όπωσ ςυμπαιγνύασ
ό διαφθορϊσ και
δ) όςεσ κρύνονται από την Αναθϋτουςα Αρχό αςυνόθιςτα χαμηλϋσ.
Ενώ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
απαρϊδεκτεσ προςφορϋσ θεωρούνται ςυγκεκριμϋνα:
α) όςεσ υποβϊλλονται από προςφϋροντεσ οι οπούοι δεν διαθϋτουν τα
απαιτούμενα προςόντα και
β) όςων η τιμό υπερβαύνει τον προώπολογιςμό τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, όπωσ
καθορύςτηκε και τεκμηριώθηκε πριν την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ
ςύμβαςησ.
Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται. Ο προςφϋρων, ο
οπούοσ θα υποβϊλει τϋτοιασ φύςησ προςφορϋσ, δεν δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να
διαμαρτυρηθεύ ό να επικαλεςτεύ λόγουσ προςφυγόσ κατϊ τησ απόρριψησ αυτών των
προςφορών.
Κϊθε προςφϋρων μπορεύ να υποβϊλει μόνο μύα προςφορϊ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει,
υπό τουσ όρουσ τησ περ. γ΄ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ςτην
περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με κοινϊ μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη
οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλη ενώςεων.
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ε καμύα περύπτωςη οι προςφϋροντεσ δεν επιτρϋπεται να μεταβϊλουν την προςφορϊ
τουσ ό να καταθϋςουν αντιπροςφορϊ. Σροποπούηςη τησ προςφορϊσ ό πρόταςη που
εξομοιώνεται με αντιπροςφορϊ εύναι απαρϊδεκτη και δεν λαμβϊνεται υπόψη.
Κϊθε ϋλλειψη δικαιολογητικών από τα αναφερόμενα ωσ υποχρεωτικϊ ςτην παρούςα
Διακόρυξη που θα διαπιςτωθεύ μετϊ από ϋλεγχο, θα ςυνεπϊγεται την απόρριψη τησ
προςφορϊσ.
Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφϋσ τησ
Διακόρυξησ απορρύπτονται ωσ μη κανονικϋσ.
Προςφορϊ που ορύζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ιςχύοσ απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη.
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη,
απορρύπτεται.
Προςφορϊ η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ
δεν επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό, εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό
διόρθωςη, δεν ϋχουν αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και τη ςυμπλόρωςη τησ,
ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016, απορρύπτεται.
Προςφορϊ για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ,
εντόσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την
Αναθϋτουςα Αρχό, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016, απορρύπτεται.
την περύπτωςη που η τεχνικό προςφορϊ δεν ϋχει ςυνταχθεύ ςύμφωνα με τισ
προδιαγραφϋσ του ϋργου, η προςφορϊ θα απορρύπτεται.
Προςφορϊ η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, απορρύπτεται.
Προςφορϊ ςτην οπούα διαπιςτωθεύ ουςιώδησ απόκλιςη μεταξύ των ςτοιχεύων τησ
τεχνικόσ και οικονομικόσ προςφορϊσ, απορρύπτεται.
Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η
προςφορϊ απορρύπτεται.
Προςφορϊ η οπούα εμφανύζει οποιοδόποτε ςτοιχεύο που οδηγεύ ςτην αποκϊλυψη τησ
«Οικονομικόσ Προςφορϊσ» ςε ϊλλο μϋροσ πλην τησ οικονομικόσ προςφορϊσ,
απορρύπτεται.
την περύπτωςη υπερβολικϊ χαμηλόσ οικονομικόσ προςφορϊσ, εϊν και μετϊ την
αξιολόγηςη από την αρμόδια Επιτροπό των διευκρινύςεων του προςφϋροντοσ και τη
διαδικαςύα που ακολουθεύ, οι προςφερόμενεσ τιμϋσ κριθούν από την Αναθϋτουςα Αρχό
ωσ αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, η προςφορϊ θα απορρύπτεται.
ε περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ
ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ και οικονομικόσ προςφορϊσ του κατϊ παρϊβαςη τησ παρ. 4 του
ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, η προφορϊ του απορρύπτεται.
Προςφορϊ η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται
από τα ϋγγραφα τησ παρούςασ Διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ
τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ απορρύπτεται.
ε περύπτωςη που κατϊ τη διαδικαςύα ελϋγχου των προςφορών προκύψουν
απορρύψεισ τουσ ςύμφωνα με τα ανωτϋρω, η αρμόδια Επιτροπό ςυντϊςςει πρακτικό
ςτο οπούο τεκμηριώνει την απόρριψη και το οπούο υποβϊλλεται ςτο αρμόδιο όργανο
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για ϋγκριςη.

37

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ

3.1

Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών

3.1.1

Αποςφρϊγιςη προςφορών

Σο πιςτοποιημϋνο ςτο Ε..Η.ΔΗ.., για την αποςφρϊγιςη των προςφορών αρμόδιο
όργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Επιτροπό Διενϋργειασ/Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού),
προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των φακϋλων των
προςφορών, κατϊ το ϊρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντασ τα εξόσ ςτϊδια:



Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσΣεχνικό Προςφορϊ» τϋςςερισ (4) εργϊςιμεσ ημϋρεσ μετϊ την καταληκτικό
ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών, ότοι την 11/05/2017, ημϋρα Πϋμπτη και
ώρα 11.00, εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την
ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων. Κατϊ την προαναφερόμενη ημερομηνύα και
ώρα γύνεται αποςφρϊγιςη μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακϋλων
«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ - Σεχνικό Προςφορϊ».
Επύςησ, την 11/05/2017, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 12.00 θα γύνει αποςφρϊγιςη
τησ ϋντυπησ προςφορϊσ (ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τησ προςφορϊσ που
κατατϋθηκαν ςε ϋντυπη μορφό).



Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ», κατϊ
την ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η Αναθϋτουςα Αρχό και θα
γνωςτοποιηθεύ ςε αυτούσ των οπούων οι προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ μετϊ
την αξιολόγηςη των λοιπών ςτοιχεύων αυτών.



Ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπο)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ»,
κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η Αναθϋτουςα Αρχό.

Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ανϊ ςτϊδιο, κϊθε προςφϋρων που
ςυνεχύζει ςε επόμενο ςτϊδιο αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ και τα
υποβληθϋντα δικαιολογητικϊ τουσ, με την επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε
προςφορϊσ που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ ςύμφωνα και με τα οριζόμενα
ςτο ϊρθρο 21 του Ν. 4412/2016.
Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό
να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να
διευκρινύςουν το περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα
με το ϊρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

3.1.2

Αξιολόγηςη προςφορών

Μετϊ την κατϊ περύπτωςη ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα
Αρχό προβαύνει ςτην αξιολόγηςη αυτών μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο
ύςτημα οργϊνων τησ, εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων.
υγκεκριμϋνα και ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 100 του Ν. 4412/2016, η
Επιτροπό προβαύνει ςτον ϋλεγχο των δικαιολογητικών και ςτην αξιολόγηςη τησ
τεχνικόσ προςφορϊσ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ και ςυντϊςςει πρακτικό,
ςτο οπούο καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα από
αυτούσ δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών, την απόρριψη των
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τεχνικών προςφορών που δεν γύνονται αποδεκτϋσ και την αποδοχό των τεχνικών
προςφορών. Σο ςχετικό πρακτικό ελϋγχου των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και των
τεχνικών προςφορών με τη ςχετικό λεκτικό αιτιολογύα, υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη
ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και η απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κοινοποιεύται ςτουσ
ςυμμετϋχοντεσ.
Κατόπιν η Επιτροπό προβαύνει ςτην ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των (υπο)φακϋλων
των Οικονομικών Προςφορών των προςφερόντων των οπούων οι προςφορϋσ κρύθηκαν
αποδεκτϋσ κατϊ το προηγούμενο ςτϊδιο ελϋγχου των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και
των Σεχνικών Προςφορών.
Οι ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των ϋντυπων προςφορών, μετϊ
την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών,
αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη.
Οι (υπο)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών όςων απορρύφθηκαν κατϊ το
προηγούμενο ςτϊδιο δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ τηρούνται από την Αναθϋτουςα Αρχό
μϋχρι την οριςτικό επύλυςη τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ωσ ϊνω
διαδικαςύα, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.4 τησ παρούςασ.
Μετϊ την αποςφρϊγιςη των Οικονομικών Προςφορών, η Επιτροπό προβαύνει ςτην
αξιολόγηςό τουσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα και ςτη ςυνϋχεια προχωρεύ
ςτην τελικό αξιολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών και ςυντϊςςει πρακτικό με το
οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό τουσ, την κατϊταξη των
προςφορών με βϊςη το οριζόμενο με την παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ και την ανϊδειξη
του προςωρινού αναδόχου. Σα αποτελϋςματα του ανωτϋρω ςταδύου επικυρώνονται με
απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κοινοποιεύται
ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ.
την περύπτωςη ιςότιμων προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό επιλϋγει τον Ανϊδοχο με
κλόρωςη μεταξύ των οικονομικών φορϋων που υπϋβαλαν ιςότιμεσ προςφορϋσ. Η
κλόρωςη γύνεται ενώπιον τησ Επιτροπόσ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που
υπϋβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορϋσ (ϊρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).
Σα αποτελϋςματα των ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται με απόφαςη/αποφϊςεισ του
αποφαινόμενου οργϊνου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ
προςφϋροντεσ μϋςω του Ε..Η.ΔΗ..
Κατϊ των ανωτϋρω αποφϊςεων χωρεύ προδικαςτικό προςφυγό ςύμφωνα με την
παρϊγραφο 3.4 τησ παρούςασ.
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϊρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016, όταν οι προςφορϋσ
φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ, η Αναθϋτουςα Αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ
φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη
τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό αξιολογεύ τισ παρεχόμενεσ πληροφορύεσ, ςε ςυνεννόηςη με τον
προςφϋροντα. Μπορεύ να απορρύψει την προςφορϊ μόνο εϊν τα παρεχόμενα ςτοιχεύα
δεν εξηγούν κατϊ τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επύπεδο τησ τιμόσ ό του κόςτουσ που
προτεύνεται, λαμβανομϋνων υπόψη των ςτοιχεύων που αναφϋρονται ςτην παρ. 2 του
ανωτϋρω ϊρθρου. Οι Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ απορρύπτουν την προςφορϊ, εϊν
διαπιςτώςουν ότι η προςφορϊ εύναι αςυνόθιςτα χαμηλό, διότι δεν ςυμμορφώνεται με
τισ ιςχύουςεσ υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
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3.2

Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ
κατακύρωςησ

3.2.1 Διαδικαςύα υποβολόσ δικαιολογητικών κατακύρωςησ - Δικαιολογητικϊ
κατακύρωςησ
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 103 του Ν. 4412/2016, μετϊ την αξιολόγηςη των
προςφορών, η Αναθϋτουςα Αρχό αποςτϋλλει ςχετικό ηλεκτρονικό πρόςκληςη μϋςω
του ςυςτόματοσ ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη
(«προςωρινό ανϊδοχο»), να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την
κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που
εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων
των δικαιολογητικών που προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο 2.4.2 τησ παρούςασ.
Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ Ε.Η.ΔΗ.. ςε
μορφό αρχεύου τύπου .pdf και ςε ηλεκτρονικό φϊκελο με την επιςόμανςη
«Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ».
Σα δικαιολογητικϊ ό ςτοιχεύα που δεν ϋχουν εκδοθεύ/ςυνταχθεύ από τον ύδιο τον
οικονομικό φορϋα και κατϊ ςυνϋπεια δεν φϋρουν την ψηφιακό υπογραφό του
υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου .pdf και
προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο εντόσ τριών (3)
εργϊςιμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό.
Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ςύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ
παραλαβόσ τουσ και αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ςε αυτόν προσ τον
οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη.
Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του φακϋλου «Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ» του
προςφϋροντοσ ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη, γύνεται ςε ημερομηνύα
που θα καθορύζεται με πρόςκληςη, μετϊ και την προςκόμιςη των δικαιολογητικών ςε
ϋντυπη μορφό, ύςτερα από ςχετικό ειδοπούηςη των ςυμμετεχόντων που υπϋβαλαν
παραδεκτϋσ προςφορϋσ και ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν γνώςη των δικαιολογητικών
που υπεβλόθηςαν. Αμϋςωσ μετϊ την ανωτϋρω ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, οι ανωτϋρω
ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο του φακϋλου των
Δικαιολογητικών που αποςφραγύςτηκε.
Εφόςον κατατύθενται δικαιολογητικϊ και ςε ϋντυπη μορφό, θα ανακοινωθεύ από την
Αναθϋτουςα Αρχό η ημερομηνύα και ώρα αποςφρϊγιςησ του φακϋλου.
Η αρμόδια Επιτροπό ελϋγχει τα Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ και ειςηγεύται ςτην
Αναθϋτουςα Αρχό ςχετικϊ. Η Αναθϋτουςα Αρχό αποφαύνεται και κατόπιν αποδοχόσ
των Δικαιολογητικών Κατακύρωςησ, εκδύδεται η απόφαςη κατακύρωςησ.
Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ
που υποβλόθηκαν, παρϋχεται προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό
να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ,
μϋςω του ςυςτόματοσ, ειδοπούηςησ ςε αυτόν. Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ να
παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.
Ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ
Αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, η δε κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που
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υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ
βϊςει τιμόσ, τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν:
i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που
δηλώθηκαν με το ΣΕΤΔ εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό
ii) δεν υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ό αντύγραφα των δικαιολογητικών, ό
iii) από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςτηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν
αποδεικνύεται η μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3.
τησ παρούςασ ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςότερων από τισ απαιτόςεισ των
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.3 τησ παρούςασ.
Αν επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ οι προςφϋροντεσ εύχαν δηλώςει
ότι πληρούν, οι οπούεσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ ϋλαβε γνώςη ο προςφϋρων μετϊ τη
δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ για την προςκόμιςη των
δικαιολογητικών τησ παραγρϊφου 2.4.2 τησ παρούςασ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ, ϊρθρο
104 του Ν. 4412/2016), οι προςφϋροντεσ οφεύλουν να ενημερώςουν αμελλητύ την
Αναθϋτουςα Αρχό ςχετικϊ και το αργότερο μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ
για την προςκόμιςη των δικαιολογητικών τησ παραγρϊφου 2.4.2 τησ παρούςασ.
ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για
μεταβολϋσ ςτισ προώποθϋςεισ τισ οπούεσ ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το
ΣΕΤΔ ότι πληρού, κατϊ τα αναφερόμενα ςτην προηγούμενη παρϊγραφο, δεν καταπύπτει
υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.2 τησ παρούςασ. (ϊρθρο 104 παρ. 3 του Ν.
4412/2016).
Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν
προςκομύςει ϋνα ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει
ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ τησ παραγρϊφου 2.3 τησ παρούςασ, η
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με τα όςα αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 103
παρ. 3, 4 και 5 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικαςύα ελϋγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπό Διενϋργειασ/Αξιολόγηςησ Διαγωνιςμού και τη διαβύβαςό του ςτο
αρμόδιο όργανο για τη λόψη απόφαςησ, εύτε για την κόρυξη του προςωρινού αναδόχου
ωσ εκπτώτου, εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ κατϊ την προηγούμενη
παρϊγραφο, εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου
των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ. Επιςημαύνεται ότι
η αρμόδια Επιτροπό, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ να προτεύνει την
κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μικρότερη ποςότητα που δεν μπορεύ να
υπερβαύνει το ποςοςτό 50% , ςε περύπτωςη κϊλυψησ των αναγκών για την ζητούμενη
υπηρεςύα από με προςλόψεισ ό αποςπϊςεισ – μετατϊξεισ προςωπικού.
Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των
δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν (ϊρθρο 103 παρ. 7 του Ν. 4412/2016).

παραπϊνω
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3.2.2 Διευκρινύςεισ επύ των Δικαιολογητικών Κατακύρωςησ
α) ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 10 του ϊρθρου 80 του Ν. 4412/2016, τα
αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα
και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/1984 (Α'188). Σα ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα
- εταιρικϊ ό μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη
γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό.
β) χετικϊ με την κατϊργηςη τησ υποχρϋωςησ υποβολόσ πρωτοτύπων ό επικυρωμϋνων
αντιγρϊφων εγγρϊφων ςε διαγωνιςμούσ δημοςύων ςυμβϊςεων διευκρινύζονται τα
εξόσ:
1. Απλϊ αντύγραφα δημοςύων εγγρϊφων:
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων ό των
ακριβών αντιγρϊφων των δημοςύων εγγρϊφων, που ϋχουν εκδοθεύ από τισ
υπηρεςύεσ και τουσ φορεύσ τησ περ. α΄ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014.
ημειωτϋον ότι η παραπϊνω ρύθμιςη δεν καταλαμβϊνει τα ςυμβολαιογραφικϊ
ϋγγραφα (λ.χ. πληρεξούςια, ϋνορκεσ βεβαιώςεισ κ.ο.κ.), για τα οπούα ςυνεχύζεται η
υποχρϋωςη υποβολόσ κεκυρωμϋνων αντιγρϊφων.
2. Απλϊ αντύγραφα αλλοδαπών δημοςύων εγγρϊφων:
Επύςησ, γύνονται αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που
ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ, υπό την προώπόθεςη ότι αυτϊ εύναι νομύμωσ
επικυρωμϋνα από την αρμόδια αρχό τησ χώρασ αυτόσ, και ϋχουν επικυρωθεύ από
δικηγόρο, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν. 4194/2013). ημειώνεται ότι δεν θύγονται και εξακολουθούν να ιςχύουν, οι
απαιτόςεισ υποβολόσ δημοςύων εγγρϊφων με ςυγκεκριμϋνη επιςημεύωςη
(APOSTILLE), οι οπούεσ απορρϋουν από διεθνεύσ ςυμβϊςεισ τησ χώρασ (ύμβαςη τησ
Φϊγησ) ό ϊλλεσ διακρατικϋσ ςυμφωνύεσ.
3. Απλϊ αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων:
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα
ιδιωτικών εγγρϊφων τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώσ
και ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν
θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ τησ περ. α΄ του ϊρθρου 1 του Ν. 4250/2014.
4. Πρωτότυπα ϋγγραφα και επικυρωμϋνα αντύγραφα:
Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ και πρωτότυπα ό νομύμωσ επικυρωμϋνα αντύγραφα
των δικαιολογητικών εγγρϊφων, εφόςον υποβληθούν από τουσ διαγωνιζόμενουσ.
γ) Οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται από τον
προςωρινό Ανϊδοχο ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύου τύπου .pdf και προςκομύζονται ςτο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ςε ϋντυπη μορφό κατϊ περύπτωςη από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων
ημερών, πλην των ΥΕΚ. Σα δικαιολογητικϊ προςκομύζονται ςτο Πρωτόκολλο του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με διαβιβαςτικό, ςτο οπούο θα αναφϋρονται αναλυτικϊ τα προςκομιζόμενα
δικαιολογητικϊ.
Οι τυχόν απαιτούμενεσ δηλώςεισ ό υπεύθυνεσ δηλώςεισ που φϋρουν ψηφιακό
υπογραφό από τουσ ϋχοντεσ υποχρϋωςη προσ τούτο, δεν απαιτεύται να φϋρουν
ςχετικό θεώρηςη γνηςύου υπογραφόσ.
Επιςημαύνεται ότι τα δικαιολογητικϊ ό τα ϊλλα ςτοιχεύα του (υπο)φακϋλου
«Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ», που ϋχουν υποβληθεύ ςε ηλεκτρονικό μορφό και
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πρϋπει να προςκομιςθούν ςτην Αναθϋτουςα Αρχό εντόσ τησ ανωτϋρω προθεςμύασ εύναι
τα δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα που δεν ϋχουν ςυνταχθεύ από τον ύδιο οικονομικό
φορϋα και, κατϊ ςυνϋπεια, δεν φϋρουν τη ψηφιακό υπογραφό του.

3.3

Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η Αναθϋτουςα Αρχό
κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των
πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε
προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλει αποδεκτό προςφορϊ, εκτόσ από τον προςωρινό
ανϊδοχο, ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ.
την απόφαςη κατακύρωςησ αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την
αναςτολό τησ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα.
Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, εφόςον η
Αναθϋτουςα Αρχό δεν την κοινοπούηςε ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ.
Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ
ςύμβαςησ επϋρχονται εφόςον ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα κϊτωθι :
α) ϊπρακτη πϊροδοσ των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων βοηθημϊτων και
μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ και από τισ
αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών και
β) κοινοπούηςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο, εφόςον αυτόσ
υποβϊλει επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ τησ παραγρϊφου 2.4.2 τησ παρούςασ.
Η Αναθϋτουςα Αρχό προςκαλεύ τον Ανϊδοχο να προςϋλθει ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο
για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, εντόσ εύκοςι (20) ημερών από την κοινοπούηςη
ςχετικόσ ειδικόσ πρόςκληςησ, προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό
επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ.
Η υπογραφό του ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν
προςϋλθει να υπογρϊψει το ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην
ειδικό πρόκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η
εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε
την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ
από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η
διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται, ςύμφωνα με την περύπτωςη β΄ τησ παραγρϊφου 1
του ϊρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

3.4

Προδικαςτικϋσ Προςφυγϋσ - Προςωρινό Δικαςτικό Προςταςύα

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η
ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη και ϋχει υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από
εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ
ευρωπαώκόσ ό εςωτερικόσ νομοθεςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ Διακόρυξησ,
δικαιούται ϋννομησ προςταςύασ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου IV του Ν.
4412/2016. Ειδικότερα:
Μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη με ηλεκτρονικϊ μϋςα ό
με τηλεομοιοτυπύα τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορϋασ δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό
προςφυγό κατϊ αυτόσ.
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ε περύπτωςη που χρηςιμοποιόθηκαν ϊλλα μϋςα επικοινωνύασ, η προθεςμύα για την
ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ορύζεται ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την
κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ.
Ωλλωσ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ ορύζεται ςε
δϋκα (10) ημϋρεσ από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ
που βλϊπτει τα ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα. Ειδικϊ για
την ϊςκηςη προςφυγόσ κατϊ τησ Διακόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται
μετϊ την πϊροδο δεκαπϋντε (15) ημερών από τη δημοςύευςη ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ..
ε περύπτωςη παρϊλειψησ, η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ
προςφυγόσ ορύζεται ςε δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ
προςβαλλόμενησ παρϊλειψησ.
Η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη
των προβλεπόμενων ςτον Σύτλο 3 του Βιβλύου IV του Ν. 4412/2016 ϋνδικων
βοηθημϊτων κατϊ των εκτελεςτών πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ Αναθϋτουςασ
Αρχόσ.
Δεν επιτρϋπεται η ϊςκηςη ϊλλησ διοικητικόσ προςφυγόσ κατϊ των εκτελεςτών
πρϊξεων ό παραλεύψεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατϊ τη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ
ςύμβαςησ, εκτόσ από την προδικαςτικό προςφυγό τησ παρ. 1 του ϊρθρου 360 του
Ν. 4412/2016.
Η προδικαςτικό προςφυγό κατατύθεται ηλεκτρονικϊ ςτον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνιςμού και περιϋχει τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ
που δικαιολογούν το αύτημϊ τησ.
Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, του οπούου επηρεϊζονται τα ςυμφϋροντα, δικαιούται να
αςκόςει μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη
ςε αυτόν τησ προςφυγόσ, παρϋμβαςη ενώπιον τησ ΑΕΠΠ για τη διατόρηςη τησ
ιςχύοσ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, προςκομύζοντασ όλα τα κρύςιμα ϋγγραφα που
ϋχει ςτη διϊθεςό του.
Δεν επιτρϋπεται η ϊςκηςη προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατϊ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ, η
οπούα δϋχεται εν όλω ό εν μϋρει προςφυγό ϊλλου προςώπου.
Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ κατατύθεται από τον
προςφεύγοντα υπϋρ του Δημοςύου το προβλεπόμενο από την παρ. 1 του ϊρθρου
363 του Ν. 4412/2016 παρϊβολο.
Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ
κωλύουν τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊ ςκηςη
τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ
διαδικαςύασ, με την επιφύλαξη τησ ϋκδοςησ από την ΑΕΠΠ πρϊξησ αναςτολόσ
εκτϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςύμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του ϊρθρου
366 του Ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ βαςιμότητασ των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ιςχυριςμών τησ προςφυγόσ και των ιςχυριςμών τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ και, ςε περύπτωςη παρϋμβαςησ, των ιςχυριςμών του
παρεμβαύνοντοσ και δϋχεται (εν όλω ό εν μϋρει) ό απορρύπτει την προςφυγό με
απόφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μϋςα ςε αποκλειςτικό προθεςμύα εύκοςι (20)
ημερών από την ημϋρα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ.
Η απόφαςη τησ ΑΕΠΠ υπόκειται αποκλειςτικϊ ςτα ϋνδικα βοηθόματα που
προβλϋπονται ςτον Σύτλο 3 του Βιβλύου IV του Ν. 4412/2016, δηλαδό ςε αύτηςη
αναςτολόσ και αύτηςη ακύρωςησ ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
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Η ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ δεν εξαρτϊται από την προηγούμενη ϊςκηςη τησ
αύτηςησ ακύρωςησ.
Η αύτηςη αναςτολόσ κατατύθεται ςτο αρμόδιο δικαςτόριο μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα
(10) ημερών από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ.
Για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ κατατύθεται το προβλεπόμενο από το εδ. γ΄
τησ παρ. 4 του ϊρθρου 372 του Ν. 4412/2016 παρϊβολο.
Με την κατϊθεςη τησ αύτηςησ αναςτολόσ η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ αύτηςησ
ακύρωςησ διακόπτεται και αρχύζει από την επύδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. ε
περύπτωςη αναςτολόσ τησ εκτϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ, ο διϊδικοσ
οφεύλει μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών από την επύδοςη τησ ςχετικόσ
απόφαςησ, να αςκόςει την αύτηςη ακύρωςησ, διαφορετικϊ αύρεται αυτοδικαύωσ η
ιςχύσ τησ αναςτολόσ.

3.5

Ματαύωςη Διαδικαςύασ

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςό του, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου
οργϊνου, ματαιώνει τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ:
α) εφόςον η διαδικαςύα απϋβη ϊγονη εύτε λόγω μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λόγω
απόρριψησ όλων των προςφορών ό αποκλειςμού όλων των προςφερόντων ό
ςυμμετεχόντων, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου I του Ν. 4412/2016 και τα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ό
β) ςτην περύπτωςη κατϊ την οπούα κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςϋλθει για
την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ςύμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 5 του
ϊρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Επύςησ, ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ μπορεύ να λϊβει
χώρα με ειδικώσ αιτιολογημϋνη απόφαςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετϊ από γνώμη του αρμόδιου
οργϊνου, ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:
α) λόγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ,
β) αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα
ανϊθεςησ ϊλλαξαν ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικού αντικειμϋνου δεν
ενδιαφϋρει πλϋον το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
γ) αν λόγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ,
δ) αν η επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη,
ε) ςτην περύπτωςη λόξησ του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου και
του ανώτατου ορύου παρϊταςησ αυτόσ, ςύμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 97 του
Ν. 4412/2016, εκτόσ αν η Αναθϋτουςα Αρχό κρύνει, κατϊ περύπτωςη, αιτιολογημϋνα,
ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε οι
οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να
παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του
ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι.
ςτ) για ϊλλουσ επιτακτικούσ λόγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, όπωσ ιδύωσ δημόςιασ
υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.
Αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ, μετϊ από γνώμη του αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει
μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει
την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.
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Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιφυλϊςςεται κατϊ την απόλυτη διακριτικό του ευχϋρεια να ακυρώςει ςε
οποιοδόποτε ςτϊδιο, να ματαιώςει, να αναβϊλει, να επαναλϊβει ό να μην κατακυρώςει
τον παρόντα διαγωνιςμό ςε κανϋνα προςφϋροντα, χωρύσ εκ τούτου να προκύπτει
οποιοδόποτε δικαύωμα αποζημύωςησ των προςφερόντων ό του Αναδόχου εξ αυτού του
λόγου.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ

Ο Ανϊδοχοσ, πριν ό κατϊ την υπογραφό του ςυμφωνητικού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72
παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, οφεύλει να καταθϋςει εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ύψοσ
τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ
Υ.Π.Α.
ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ςύμφωνα με
την παρ. 4 του ϊρθρου 19 του Ν. 4412/2016, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ
τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ
ςύμβαςησ, όπωσ αυτό ειδικότερα ορύζει.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμ ογό
όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋναντι
του Αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό
και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει το περιεχόμενό τησ
να εύναι ςύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα ΙV τησ
Διακόρυξησ και τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

4.2

υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι
τησ παρούςασ Διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.
Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα προςπαθούν να ρυθμύζουν βϊςει τησ καλόσ
πύςτησ και των ςυναλλακτικών ηθών, κϊθε διαφορϊ, που τυχόν θα προκύψει ςτισ
μεταξύ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ.
Για κϊθε διαφωνύα που θα ανακύψει ςχετικϊ με την παρούςα Διακόρυξη ό την
υπογραφόμενη ςύμβαςη, καθώσ και από την εκτϋλεςη τησ ςυμβϊςεωσ, αρμόδια εύναι τα
Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το Ελληνικό.

4.3

Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ
με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ
απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.
Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον Ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του
ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ
και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ
ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ.
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Ειδικϊ ςτη παρούςα ςύμβαςη ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ των περιπτώςεων α'
ϋωσ ςτ' τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 68 του Ν. 3868/2010 (Α/115), όπωσ ιςχύει,
καθώσ και τησ παραγρϊφου 3 του ωσ ϊνω ϊρθρου.

4.3.1 Τποχρεώςεισ Αναδόχου
 Καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται ςτενϊ με το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α., υποχρεούται δε να λαμβϊνει υπόψη του οποιεςδόποτε παρατηρόςεισ του
ςχετικϊ με την εκτϋλεςη του ϋργου.
 Ο Ανϊδοχοσ θα εύναι πλόρωσ και αποκλειςτικϊ μόνοσ υπεύθυνοσ για την τόρηςη τησ
ιςχύουςασ νομοθεςύασ ωσ προσ το απαςχολούμενο από αυτόν προςωπικό για την
εκτϋλεςη των υποχρεώςεων τησ ςύμβαςησ.
ε περύπτωςη οποιαςδόποτε
παρϊβαςησ ό ζημύασ που προκληθεύ ςε τρύτουσ υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατϊςταςό τησ.
 Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου υποχρεούται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ
ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και ϋκτακτεσ) που αφορούν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα
απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό λόψη αποφϊςεων.
 ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι
(20) ημϋρεσ από τότε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα
βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και να προςκομύςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα
απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 του Ν. 4412/2016).
 Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον Ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, των
υποχρεώςεων και δικαιωμϊτων που απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ
μεταξύ αυτού και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτόσ τησ αμοιβόσ του την οπούα μπορεύ να
εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του.
 ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο, μϋλοσ τησ ϋνωςησ
δεν μπορεύ να ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ κατϊ το
χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, τότε εϊν οι υποχρεώςεισ οι απορρϋουςεσ από τη
ςύμβαςη μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομεύναντα μϋλη του Αναδόχου, η
ςύμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ ϋχει και να παρϊγει όλα τα ϋννομα
αποτελϋςματϊ τησ με την ύδια τιμό και όρουσ. ε κϊθε περύπτωςη δεν θα πρϋπει να
υπϊρχουν μεταβολϋσ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, όπωσ αυτϋσ ϋχουν περιγραφεύ
ςτην αρχικό προςφορϊ. Η δυνατότητα εκπλόρωςησ των όρων τησ ςύμβαςησ από τα
εναπομεύναντα μϋλη θα εξεταςθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα αποφαςύςει
ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφαςύςει ότι τα εναπομεύναντα μϋλη δεν επαρκούν να
εκπληρώςουν τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, τότε αυτϊ οφεύλουν να ορύςουν
αντικαταςτϊτη με προςόντα αντύςτοιχα του μϋλουσ που αξιολογόθηκε ςτην
αντύςτοιχη φϊςη του διαγωνιςμού. Η αντικατϊςταςη, ωςτόςο, πρϋπει να εγκριθεύ
από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
 Κατϊ τα λοιπϊ, ωσ προσ τουσ όρουσ παροχόσ των υπηρεςιών και τισ
υποχρεώςεισ του Αναδόχου ιςχύουν οι απαιτόςεισ όπωσ περιγρϊφονται ςτο
Παρϊρτημα ΙΙΙ τησ παρούςασ και οι όροι του ςχεδύου ςύμβαςησ (Παρϊρτημα
VΙ), που επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα Διακόρυξη
και αποτελούν
αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ.
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4.3.2 Εχεμύθεια
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' όλη την
διϊρκεια τησ ύμβαςησ αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει
την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιοδόποτε
τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την
εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του. Επύςησ, θα
αναλϊβει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςύνολο του ϋργου που θα
εκτελϋςει χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η υποχρϋωςη
αυτό επεκτεύνεται και ςτο προςωπικό του.
ε περύπτωςη ουςιώδουσ παραβύαςησ των υποχρεώςεωσ τόρηςησ τησ
εμπιςτευτικότητασ κατϊ τα ανωτϋρω, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει δικαύωμα να κηρύξει τον
Ανϊδοχο ϋκπτωτο, με όλεσ τισ ςυνακόλουθεσ ςυνϋπειεσ. ε κϊθε δε περύπτωςη ϋχει
δικαύωμα να διεκδικόςει την αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε τυχόν ζημύασ όθελε υποςτεύ
από την αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του Αναδόχου.

4.4

Τπεργολαβύα

4.4.1 Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ
λόγω ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η
τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από
υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου Αναδόχου.
4.4.2 Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο κύριοσ Ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναφϋρει
ςτην Αναθϋτουςα Αρχό το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νόμιμουσ
εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ.
Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό κϊθε αλλαγό των
πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτούμενεσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ Ανϊδοχοσ
χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ςύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ
ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του
Αναδόχου με υπεργολϊβο/υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη
γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει
την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/των τμημϊτων τησ ςύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε
από νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ την ωσ
ϊνω διαδικαςύα. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ ϋχει ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ του
υπεργολϊβου όςον αφορϊ τη χρηματοοικονομικό επϊρκεια – τεχνικό και επαγγελματικό
ικανότητα, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ Διακόρυξησ, προβλϋπονται ςτην παρϊγραφο
2.3.5 τησ παρούςασ οι όροι ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τισ προώποθϋςεισ
αντικατϊςταςόσ του.
4.4.3 Η Αναθϋτουςα Αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για τουσ
υπεργολϊβουσ, όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ
μϋςα τησ παραγρϊφου 2.4.2 τησ παρούςασ, ανεξαρτότωσ του ποςοςτού τησ ςυνολικόσ
αξύασ τησ ςύμβαςησ που αντιςτοιχεύ ςτο(α) τμόμα(τα) τησ ςύμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο
Ανϊδοχοσ προτύθεται να αναθϋςει υπό μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ. Όταν από την ωσ
ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού απαιτεύ ό δύναται να
απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παραγρϊφουσ
5 και 6 του ϊρθρου 131 του Ν. 4412/2016.
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4.4.4 ύμφωνα με την παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, εργολϊβοσ που
αναθϋτει την εκτϋλεςη του ϋργου ό μϋρουσ του ϋργου ςε υπεργολϊβο, υποχρεούται
ϊμεςα να ενημερώνει εγγρϊφωσ τον αποδϋκτη των υπηρεςιών. Ο εργολϊβοσ και ο
υπεργολϊβοσ ευθύνονται αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον, ϋναντι των εργαζομϋνων για
την καταβολό των πϊςησ φύςεωσ αποδοχών και αςφαλιςτικών ειςφορών.

4.5

Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ

Η ςύμβαςη δύναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του
ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου. ε
περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ
αξύασ, ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη,
ςυμπληρωματικό εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται
ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ εκτόσ Υ.Π.Α.

4.6

Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ

4.6.1 Η Αναθϋτουςα Αρχό μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ
διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον:
α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παραγρϊφου 4
του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ
ςύμβαςησ
β) ο Ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ
καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 τησ παρούςασ και, ωσ εκ
τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ,
γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον Ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των
υποχρεώςεων που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει
αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ
δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ.
4.6.2 Η ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ εφόςον ςυντρϋχει η περύπτωςη τησ
παραγρϊφου 5 ό τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ οι
τελευταύεσ ιςχύουν.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σρόποσ πληρωμόσ

Η πληρωμό του Αναδόχου θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη από την αρμόδια
υπηρεςύα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη των
νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρϊγραφο 5 του Ν.
4412/2016 και ςυγκεκριμϋνα:
(α) Πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ του τμόματοσ που αφορϊ η πληρωμό.
(β) Σιμολόγιο του Αναδόχου.
(γ) Εξοφλητικό απόδειξη του Αναδόχου, εϊν το τιμολόγιο δεν φϋρει την ϋνδειξη
«Εξοφλόθηκε».
(δ) Πιςτοποιητικϊ Υορολογικόσ και Αςφαλιςτικόσ Ενημερότητασ.
Πριν από κϊθε
πληρωμό και ωσ προώπόθεςη αυτόσ, εκτόσ των ανωτϋρω
δικαιολογητικών, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τισ καταςτϊςεισ
μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του προςωπικού που
απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ, το
γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτο Ι.Κ.Α. ό ςε ϊλλο φορϋα των υποχρεωτικών ειςφορών
αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού και πύνακα βαρδιών. ε μηνιαύα βϊςη, οφεύλει να
προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) Ι.Κ.Α. ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που
υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα αςφαλιςτικών ειςφορών, καθώσ επύςησ και το ςχετικό
βεβαιωτικό ϋγγραφο που αφορϊ ςτην πληρωμό των ειςφορών.
Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό
υπηρεςιών επύ του καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).
Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων
κρατόςεισ, που τον βαρύνουν αποκλειςτικϊ.
Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη
ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και
κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ. Σο ποςό τησ
κρϊτηςησ υπόκειται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ επ’
αυτού) και παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε κϊθε πληρωμό ςτο όνομα και
για λογαριαςμό τησ Αρχόσ.
Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 6 του ϊρθρου 36 του Ν.
4412/2016, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα
υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ, εκτόσ Υ.Π.Α., τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε
ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ, μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ
τησ ύδιασ παραγρϊφου. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την
Αναθϋτουςα Αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων
υμβϊςεων και Προμηθειών.
Σϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016
για την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ
0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και
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κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ επύ όλων των ςυμβϊςεων που ςυνϊπτονται μετϊ την
ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του πϋμπτου εδαφύου τησ
παραγρϊφου αυτόσ. Σο ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό
ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ ΑΕΠΠ και κατατύθεται ςε ειδικό τραπεζικό
λογαριαςμό, η διαχεύριςη του οπούου γύνεται από την ΑΕΠΠ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται
ςτον ειδικό Κανονιςμό Οικονομικόσ Διαχεύριςησ.

5.2

Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ

5.2.1 ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ
κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομα του και από
κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου
οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου:
α) αν δεν προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού εντόσ προθεςμύασ εύκοςι
(20) ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ειδικόσ ϋγγραφησ πρόςκληςησ, ςύμφωνα με
τα οριζόμενα ςτην παρ. 5 του ϊρθρου 105,
β) αν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ
γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ
διατϊξεισ και
γ) αν υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του Αναδόχου από ςύμβαςη παροχόσ
υπηρεςιών κατϊ την περ. γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 203, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ
ςτον Ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η οπούα μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου αυτού και
περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο
Ανϊδοχοσ θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. Η ταςςόμενη προθεςμύα
πρϋπει να εύναι εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ όχι
μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό
όχληςη, παρόλθε χωρύσ ο Ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε
προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ
ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. την απόφαςη προςδιορύζονται οι
λόγοι τησ μη ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου προσ την ειδικό όχληςη και αιτιολογεύται η
ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν.
Ο οικονομικόσ φορϋασ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη ό την
ςύμβαςη όταν:
α) Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε με ευθύνη του E.Κ.Δ.Δ.Α.
β) υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ.
τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη, ανϊθεςη ό
ςύμβαςη, επιβϊλλεται, με απόφαςη του αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από
γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο
προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ ό τησ εγγύηςησ
καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, κατϊ περύπτωςη.
Επιπλϋον, μπορεύ να επιβληθεύ προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςύνολο
των ςυμβϊςεων προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο
εφαρμογόσ του Ν. 4412/2016, κατϊ τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 74 αυτού.
5.2.2 Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη λόξη τησ
διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που τυχόν
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χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ:
α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50%
τησ προβλεπόμενησ με τη ςύμβαςη προθεςμύασ (πρόγραμμα βαρδιών) επιβϊλλεται
ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α. των υπηρεςιών που
παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα,
β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ ΥΠΑ
επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα.
Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του
αναδόχου.
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να
κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο.

5.3

Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 205 του Ν. 4412/2016, ο οικονομικόσ φορϋασ
μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, να υποβϊλει
προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, μϋςα
ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών, από την ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη
τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου ςυλλογικού οργϊνου. Η εν λόγω
απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ διοικητικό
προςφυγό.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ

6.1

Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ

6.1.1 Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα
διενεργηθεύ, κατϊ περύπτωςη, από το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το
οπούο και θα ειςηγεύται για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη
όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του Αναδόχου,
ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για
ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου, υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου
132 του Ν. 4412/2016.
6.1.2 Η ανωτϋρω μονϊδα, με απόφαςό τησ, ορύζει για την παρακολούθηςη τησ
ςύμβαςησ ωσ επόπτη, με καθόκοντα ειςηγητό, υπϊλληλο τησ μονϊδασ, καθώσ και τον
αναπληρωτό αυτού.
Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου με
τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Με ειςόγηςη του επόπτη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να απευθύνει
ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον Ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ
ςύμβαςησ.
6.1.3 Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται από τον
Ανϊδοχο ημερολόγιο ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου
τησ ςύμβαςησ, η καθημερινό απαςχόληςη του προςωπικού ςε αριθμό και ειδικότητα,
ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα ςτοιχεύα που ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Σο ημερολόγιο ςυνυπογρϊφεται καθημερινϊ από τον επόπτη τησ ςύμβαςησ, που μπορεύ
να ςημειώςει επύ αυτού παρατηρόςεισ για την τόρηςη των όρων τησ ςύμβαςησ και
φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ. Οι καταγραφϋσ του αποτελούν
ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ από την επιτροπό
παραλαβόσ.

6.2

Διϊρκεια ςύμβαςησ

Η διϊρκεια τησ παρούςασ ορύζεται για δύο (2) ϋτη από την ημερομηνύα υπογραφόσ του
ςυμφωνητικού.

6.3

Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ

ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016, η παραλαβό των
παρεχόμενων υπηρεςιών γύνεται από επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται,
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 221 παρ. 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016.
Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτούμενοσ ϋλεγχοσ με βϊςη την
τεκμηριωμϋνη ειςόγηςη του οριζόμενου επόπτη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και
ο Ανϊδοχοσ.
Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται
πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ,
που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και
γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεςιών και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ
ςχετικϋσ ανϊγκεσ.
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την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημϋνη απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η
παραλαβό των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεςιών, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ
αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Με
την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεούται να προβεύ ςτην
οριςτικό παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών και να ςυντϊξει ςχετικό πρωτόκολλο
οριςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη.
Σο πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των παραςχεθειςών υπηρεςιών υποβϊλλεται ςε
μηνιαύα βϊςη και εγκρύνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δ.. του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με απόφαςό του, η οπούα κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον Ανϊδοχο. Αν
παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα
υποβολόσ του και δεν ληφθεύ ςχετικό απόφαςη για την ϋγκριςη ό την απόρριψό του,
θεωρεύται ότι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςτεύ αυτοδύκαια.
Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι ςύμφωνα με
την παρ. 6 του ϊρθρου 219 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη όλων των
προβλεπόμενων ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων. Επιςτρϋφεται
ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του ςυνόλου του
αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, με απόφαςη τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, κατόπιν
γνωμοδότηςησ τησ επιτροπόσ του διαγωνιςμού. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ
ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει
εκπρόθεςμη παρϊδοςη, η επιςτροφό τησ εν λόγω εγγύηςησ γύνεται μετϊ την
αντιμετώπιςη των παρατηρόςεων και του εκπροθϋςμου.
H ΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ
Αν. Καθηγότρια ΑΠΘ

ημειώνεται ότι: Η υποβολό προςφορϊσ και η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό ςημαύνει την
ανεπιφύλακτη αποδοχό, από αυτόν που υποβϊλλει την προςφορϊ, των όρων τησ
Διακόρυξησ αυτόσ. Οι όροι τησ Διακόρυξησ θεωρούνται και όροι τησ ςύμβαςησ, χωρύσ
να μπορεύ ο Ανϊδοχοσ να επικαλεςθεύ ϊγνοια αυτών.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Α.1 υνοπτικό παρουςύαςη του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και
Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύ τον εθνικό ςτρατηγικό φορϋα ανϊπτυξησ του ανθρώπινου
δυναμικού τησ δημόςιασ διούκηςησ και τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ. Ιδρύθηκε το
1983, εύναι Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου και υπϊγεται απευθεύασ ςτον Τπουργό
Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ. Κύρια αποςτολό του εύναι:
η βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και τησ αποδοτικότητασ τησ δημόςιασ υπηρεςύασ
και των φορϋων του δημοςύου τομϋα, μϋςω τησ ϋρευνασ, τησ τεκμηρύωςησ και
τησ ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ,
η αναβϊθμιςη του ανθρώπινου δυναμικού τησ διούκηςησ μϋςα από τη διαρκό
εκπαύδευςη και την πιςτοποιημϋνη επιμόρφωςη γνώςεων και δεξιοτότων,
η δημιουργύα εξειδικευμϋνων ςτελεχών ταχεύασ εξϋλιξησ, επιτελικού και
αναπτυξιακού χαρακτόρα.
Η αποςτολό αυτό επιτυγχϊνεται με μια ςειρϊ από ςτοχοθετημϋνεσ δρϊςεισ και
πρωτοβουλύεσ που υλοποιούνται από:
την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε..Δ.Δ.Α.),
το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), με την αποκεντρωμϋνη δομό του ςτη
Θεςςαλονύκη (Περιφερειακό Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.),
τη Μονϊδα Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών (ΜΟ.ΣΕ.Κ.).
Σο επιςτημονικό και ερευνητικό ϋργο, το οπούο ςυνεπικουρεύται από Επιςτημονικό Εκπαιδευτικό υμβούλιο, υλοποιεύται από εξειδικευμϋνο Διδακτικό Προςωπικό και
υποςτηρύζεται από εξειδικευμϋνη και ϋμπειρη ομϊδα επιςτημονικών και διοικητικών
ςτελεχών των τριών Διευθύνςεων:
Προγραμματιςμού και Ανϊπτυξησ,
Διοικητικού
Οικονομικών,
καθώσ και των δύο Αυτοτελών Σμημϊτων:
Πιςτοπούηςησ, Διαχεύριςησ Ποιότητασ και Εςωτερικού Ελϋγχου,
Επικοινωνύασ, Διεθνών και Δημοςύων χϋςεων.
Όργανα διούκηςησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:
ο Πρόεδροσ και
το 15μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο, το οπούο αποτελεύται από:

τον Πρόεδρο,

τουσ Διευθυντϋσ των Εκπαιδευτικών Μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,

τον Τπεύθυνο υντονιςτό τησ Μονϊδασ Σεκμηρύωςησ και Καινοτομιών,

τον Προώςτϊμενο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Διούκηςησ Ανθρώπινου
Δυναμικού του Τπουργεύου Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ.
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πϋντε (5) ειδικούσ Εμπειρογνώμονεσ,
εκπροςώπουσ τησ Ϊνωςησ Αποφούτων τησ Ε..Δ.Δ.Α., τησ Ϊνωςησ
Περιφερειών Ελλϊδοσ (ΕΝ.Π.Ε.), τησ Κεντρικόσ Ϊνωςησ Δόμων Ελλϊδοσ
(Κ.Ε.Δ.Ε.), τησ Ανώτατησ Διούκηςησ Ενώςεων Δημοςύων Τπαλλόλων
(Α.Δ.Ε.Δ.Τ.) και τησ Πανελλόνιασ Ομοςπονδύασ Εργαζομϋνων ςτουσ
Οργανιςμούσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (Π.Ο.Ε. - Ο.Σ.Α).
Αναλυτικότερα, τα βαςικϊ ςημεύα ςτα οπούα επικεντρώνεται η αποςτολό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
εύναι:
i.
η επαγγελματικό κατϊρτιςη, εκπαύδευςη και επιμόρφωςη όλου του προςωπικού:
 τησ κεντρικόσ και περιφερειακόσ διούκηςησ,
 τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α΄ και β΄ βαθμού,
 των νομικών προςώπων δημοςύου δικαύου,
 των Δημόςιων Επιχειρόςεων και Οργανιςμών (Δ.Ε.Κ.Ο.),
 των ανώνυμων εταιρειών του Δημοςύου, των νομικών προςώπων ιδιωτικού
δικαύου και των επιχειρόςεων, η διούκηςη των οπούων ορύζεται ϊμεςα ό
ϋμμεςα από το Δημόςιο με διοικητικό πρϊξη ό με το δικαύωμα του μετόχου,
 των επιχειρόςεων των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, καθώσ και των
δημόςιων λειτουργών.
ii.
η επιμόρφωςη των αιρετών οργϊνων των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ α΄
και β΄ βαθμού.
iii.
η δημιουργύα ςτελεχών για τη δημόςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη.
iv.
η εκπόνηςη ερευνών και μελετών και η κοινοπούηςη των ςυμπεραςμϊτων τουσ
ςτον Τπουργό Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ για τη χϊραξη ςτρατηγικόσ για την
ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τησ δημόςιασ διούκηςησ και την ειςαγωγό
οργανωτικών αλλαγών ςε αυτό.
v.
η ςυμβολό ςτο διαρκό εκςυγχρονιςμό τησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ, μϋςω τησ
ϋρευνασ των διαδικαςιών και τησ δομόσ των φορϋων του ευρύτερου δημόςιου
τομϋα, τησ εκπόνηςησ μελετών και μεταρρυθμιςτικών ςχεδύων και τησ
ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ τησ εφαρμογόσ τουσ.
vi.
η υποςτόριξη διαδικαςιών για την εφαρμογό των μεταρρυθμιςτικών δρϊςεων
του Τπουργεύου Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ, όπωσ και των διαγωνιςμών
ποιότητασ μεταξύ των δημόςιων υπηρεςιών, που διεξϊγονται από τον ύδιο
φορϋα.
vii. η υποςτόριξη διαχεύριςησ και ανϊρτηςησ των διαβουλεύςεων κανονιςτικών
πρϊξεων και προτϊςεων πολιτικόσ ςτο δικτυακό ιςτότοπο opengov.
viii. η θϋςπιςη του ατομικού δελτύου κατϊρτιςησ των υπαλλόλων για την
παρακολούθηςη του επιμορφωτικού τουσ ιςτορικού.
Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για την υλοπούηςη τησ αποςτολόσ του, ϋχει υιοθετόςει ύςτημα
διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ϋχει πιςτοποιηθεύ κατϊ ISO 9001.
Οι κυριότερεσ δρϊςεισ των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:
 προειςαγωγικό εκπαύδευςη ςτελεχών υψηλόσ εξειδύκευςησ και ταχεύασ εξϋλιξησ
για τη δημόςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη.
 ειςαγωγικό εκπαύδευςη νεοδιοριζόμενων ςτο δημόςιο τομϋα και την
αυτοδιούκηςη.
 διαρκόσ επιμόρφωςη του προςωπικού των δημοςύων υπηρεςιών και τησ
αυτοδιούκηςησ.
Σο ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύται ςτο ςύνολό του από 157
υπαλλόλουσ. Σο επιςτημονικό - εκπαιδευτικό ϋργο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υλοποιεύται από
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υψηλού επιπϋδου επιςτημονικό προςωπικό 35 ατόμων και υποςτηρύζεται από
εξειδικευμϋνο και ϋμπειρο διοικητικό προςωπικό.
Για την υποςτόριξη τησ πολύπλευρησ επιςτημονικόσ – εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και
των εξειδικευμϋνων αναγκών των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., λειτουργεύ
ςυνεχώσ τροφοδοτούμενο και αξιολογούμενο Μητρώο Διδακτικού Προςωπικού. το
Μητρώο ανόκουν μϋλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Σ.Ε.Ι., ανώτερα ςτελϋχη του Δημόςιου και
Ιδιωτικού Σομϋα, εμπειρογνώμονεσ και διακεκριμϋνοι ϊνθρωποι των γραμμϊτων και
του πνεύματοσ. Σα ανωτϋρω ςτελϋχη καλούνται, ςύμφωνα με τισ εκπαιδευτικϋσ
ανϊγκεσ και το ςχετικό προγραμματιςμό, να υλοποιόςουν τα επιμορφωτικϊ
προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Α.2 Περιγραφό φυςικού αντικειμϋνου
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει υπηρεςύεσ φύλαξησ - προςταςύασ του κτιρύου
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που βρύςκεται ςτον Σαύρο Αττικόσ, Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, για
χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Ειδικότερα οι ώρεσ παροχόσ των υπηρεςιών με ϋνα (1) φύλακα – ςκοπό εύναι οι
ακόλουθεσ:
1.

Σισ καθημερινϋσ από ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., από 14.00 μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ.
και από 22:00 μ.μ. ϋωσ 06:00 π.μ. τησ επόμενησ ημϋρασ.

2.

Σα αββατοκύριακα δύο εικοςιτετρϊωρα, ότοι από 06.00 π.μ. του αββϊτου
ϋωσ 06.00 π.μ. τησ Δευτϋρασ.

3.

Σισ επύςημεσ αργύεσ όλο το 24ωρο.

Διϊρκεια ςύμβαςησ
Δύο (2) ϋτη από την ημερομηνύα υπογραφόσ του ςυμφωνητικού.
Τπεργολαβύα
Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρ. 4.4 τησ παρούςασ διακόρυξησ.
Σόποσ παροχόσ των υπηρεςιών
Κτύριο Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ Πειραιώσ 211 και
Θρϊκησ, Σαύροσ.
Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολούθηςησ
Αναλυτικό περιγραφό ςτην παρϊγραφο 6 «Ειδικού Όροι Εκτϋλεςησ» τησ παρούςασ
διακόρυξησ.
Σροποπούηςη ύμβαςησ
την παρϊγραφο 4.5. τησ παρούςασ διακόρυξησ αναφϋρονται οι περιπτώςεισ υπό τισ
οπούεσ χωρεύ τροποπούηςη τησ ςύμβαςησ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Η πηγό χρηματοδότηςησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 1.2
τησ διακόρυξησ
Εκτιμώμενη αξύα ςύμβαςησ ςε ευρώ χωρύσ Υ.Π.Α. : 126.000,00 Ευρώ
Σεκμηρύωςη προώπολογιςμού
Ο υπολογιςμόσ τησ αξύασ τησ παρούςασ διακόρυξησ αποτελεύ το πληρωτϋο ποςό, χωρύσ
ΥΠΑ, για το ςύνολο τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ (24 μόνεσ) όπωσ εκτιμϊται από την
αναθϋτουςα αρχό βϊςει τησ τρϋχουςασ ςύμβαςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η ιςχύουςα τιμό
ανϊ μόνα πολλαπλαςιϊςτηκε με τη ςύνολο των μηνών που προβλϋπονται, ϋχοντασ
ςυνεκτιμόςει τισ μεταβολϋσ ςτισ απαιτούμενεσ υπηρεςύεσ, κυρύωσ αναφορικϊ με τον
αριθμό των βαρδιών φύλαξησ.
Ο τρόποσ προςδιοριςμού τησ προςφερόμενησ τιμόσ (τυχόν κρατόςεισ υπϋρ τρύτων,
ΥΠΑ, πρόςθετεσ επιβαρύνςεισ) αναφϋρεται ςτην παρϊγραφο 2.6.4 και 5.1 τησ
παρούςασ διακόρυξησ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI – ΣΕΤΔ

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1 και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 99220108
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΠΕΙΡΑΙΩ 211 & ΘΡΑΚΗ 2, ΣΑΤΡΟ, 17778
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΑΗΜΙΝΑ ΒΕΛΛΙΝΙΑΣΗ
- Σθλζφωνο: 2131306369
- Ηλ. ταχυδρομείο: velliniati@ekdd.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.ekdd.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): Δημόςιοσ ανοικτόσ ηλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και με
κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει
τιμόσ, για την επιλογό Αναδόχου για τη ςύναψη ςυμβϊςεωσ με αντικεύμενο την παροχό
υπηρεςιών φύλαξησ – προςταςύασ του κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ
και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), CPV: 79713000-5.
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε υπθρεςίεσ φφλαξθσ
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: *αρ. πρωτ. διακθρ.+

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το
ςφνολο αυτϊν

Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνώριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι2 :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ3;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ και ςε κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε
και υπογράψτε το μζροσ V.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

2

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων
επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250
εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του
ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
3

ελίδα 61

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο4:
δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν ε) *+ Ναι *+ Όχι
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Όχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ5;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+

4
5

Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ6
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζροσ IV για κάκε ζνα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

6

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του
Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτώσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5, 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα,
παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του
παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ7
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτθ11·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ12·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ13·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων14.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου15 το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
7

8

9
10

11

12

13

14

15

φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ'
εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1
του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ
αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά
µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν
απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου
2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα
τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
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ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+16
Εάν ναι, αναφζρετε17:
α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

α) Ημερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+18
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
19
(«αστοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκαν20:

16
17
18
19

20

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ21, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;22
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
21

22

23

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*…]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): 23
*……+*……+*……+

τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο
73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ
ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου24;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ25
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανομζνθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισ26
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των

24

25

26

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ
2016/7)
Άρκρο 73 παρ. 5.
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εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα (άρκρο 68 παρ. 2
περ. γϋ του Ν. 3863/2010)27;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Όχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων28, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ29;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια30 κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
27

28
29
30

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Πρβλ άρκρο 48.
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτϋ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
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φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Όχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

ελίδα 71

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ31; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
2α) Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει
τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*Χ+ Ναι *+ Όχι

Ειδικό ϊδεια λειτουργύασ επιχεύρηςησ, όπωσ
προβλϋπεται από τισ διατϊξεισ του ν.
2518/1997 εν ιςχύ.
Σθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
*+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

2β) Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει
τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

*Χ+ Ναι *+ Όχι

Ειδικό ϊδεια ςτολόσ εγκεκριμϋνη από το
ΓΕΕΘΑ εν ιςχύ
Σθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
*+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+

31

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να
ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ32:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+ νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (ειδικό) δεν είναι
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε τθν θμερομθνία που
ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ δραςτθριότθτζσ του ο
οικονομικόσ φορζασ:
3) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

32

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ.
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1) Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ33,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ
που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ34:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ κα χρθςιμοποιιςει το
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό φφλαξθσ
(προςωπικό αςφαλείασ)

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+
Ονοματεπϊνυμο

Ζτθ
προχπθρεςίασ

Αρικμόσ Άδειασ Εργαςίασ

*……+
3) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
35
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:

33

34

35

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία
ζτθ.
Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ
πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να
ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται36, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν37.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ
για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΑΠΑΙΣΗΕΙ-ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ
ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΥΤΛΑΞΗ-ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ
Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει υπηρεςύεσ φύλαξησ - προςταςύασ του κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
που βρύςκεται ςτον Σαύρο Αττικόσ, Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2, για χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών
από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ.
Οι ώρεσ παροχόσ των ζητούμενων υπηρεςιών με (1) φύλακα – ςκοπό εύναι οι ακόλουθεσ:
1.

Σισ καθημερινϋσ από ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., από 14.00μ.μ. ϋωσ 22.00 μ.μ. και από 22:00
μ.μ. ϋωσ 06:00 π.μ. τησ επόμενησ ημϋρασ.

2.

Σα αββατοκύριακα δύο εικοςιτετρϊωρα, ότοι από 06.00 π.μ. του αββϊτου ϋωσ 06.00 π.μ.
τησ Δευτϋρασ.

3.

Σισ επύςημεσ αργύεσ όλο το 24ωρο.

ημειώνεται ότι η ανωτϋρω οριζόμενη χρονικό διϊρκεια παροχόσ των υπηρεςιών εύναι
δεςμευτικό για τον ανϊδοχο.
Επιςημαύνεται ότι κϊθε φυςικό πρόςωπο-φύλακασ επιτρϋπεται να απαςχολεύται μϋχρι οκτώ
(8) ώρεσ ημερηςύωσ και πϊντωσ υπό τον όρο τόρηςησ τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ εργατικόσ
νομοθεςύασ απαγορεύεται δε ρητϊ να αναλαμβϊνει περιςςότερεσ τησ μύασ (1) διαδοχικϋσ
βϊρδιεσ, εφόςον εξαντλεύται το οκτϊωρο.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα αν κϊποιεσ από τισ
υπηρεςύεσ καλυφθούν από προςλόψεισ ό από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα, να
μειώςει αναλόγωσ και αζημύωσ τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και αντιςτούχωσ το τύμημα.
Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει αζημύωσ τη ςύμβαςη όταν
προκύπτουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών τησ για τη ςυγκεκριμϋνη
υπηρεςύα από προςλόψεισ ό ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα.
Και ςτισ δύο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) ημϋρεσ
νωρύτερα.
Οι υποχρεώςεισ του υπεύθυνου αςφαλεύασ – φύλακα που θα διαθϋτει ο ανϊδοχοσ εύναι οι εξόσ:
-

Να βρύςκεται ςτο Γραφεύο Τποδοχόσ τησ κεντρικόσ ειςόδου και να επιβλϋπει την αςφϊλεια
του κτιρύου, των εργαζομϋνων και των ειςερχομϋνων και να διαςφαλύζει την ακεραιότητϊ
τουσ.

-

Να διενεργεύ τακτϋσ επιθεωρόςεισ ςε όλο το κτύριο ςτουσ εςωτερικούσ και εξωτερικούσ
χώρουσ και περιμετρικϊ του κτιρύου, και να ελϋγχει ςυχνϊ όλεσ τισ ειςόδουσ.

-

Να τηρεύ ημερολόγιο κατϊ το χρόνο φύλαξησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα τησ παρ. 4 του
ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016

-

Να τηρεύ αρχεύο ειςερχομϋνων – εξερχομϋνων ςτο κτύριο και να καταγρϊφει τα ςτοιχεύα τουσ,
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτον Κανονιςμό Αςφαλεύασ.

-

Να ςυνεργϊζεται και να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για οτιδόποτε ςυμβεύ.

-

Να ϋχει ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ υπεύθυνουσ υπαλλόλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να εκτελεύ τισ
νόμιμεσ εντολϋσ πρόθυμα και να επεμβαύνει δυναμικϊ ςε περύπτωςη κινδύνου.

Ο φύλακασ-υπϊλληλοσ του αναδόχου με τα μϋςα που διαθϋτει πρϋπει να επεμβαύνει ϊμεςα για την
αποτροπό ό καταςτολό κϊθε δραςτηριότητασ ςε βϊροσ των επιτηρούμενων χώρων, ώςτε να
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αποφευχθούν τυχόν ζημιϋσ του ακινότου ό ατόμων. ε περύπτωςη μεύζονοσ κινδύνου ό απειλόσ
κινδύνου ό ςυμβϊντοσ που δεν εύναι δυνατό να αντιμετωπιςτεύ από το φύλακα, αυτόσ πρϋπει να
ειδοποιόςει ϊμεςα τισ αρμόδιεσ αςτυνομικϋσ ό ϊλλεσ αρχϋσ, τον ανϊδοχο και τα υποδειχθϋντα από το
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρόςωπα.
Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πύνακα
προςωπικού θεωρημϋνο από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ, τον οπούο υποχρεούται να
επανυποβϊλει ςε περύπτωςη μεταβολόσ του. Σο προςωπικό αυτό πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με
την προβλεπόμενη από το Ν. 2518/1997 ϊδεια εργαςύασ προςωπικού αςφαλεύασ. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει
το δικαύωμα ανϊ πϊςα ςτιγμό να ζητόςει εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο όλα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το
απαςχολούμενο προςωπικό, ο δε ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τα προςκομύςει το αργότερο εντόσ
τησ επομϋνησ ημϋρασ.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊςταςη με τα
ονόματα και τα πλόρη ςτοιχεύα των εργαζομϋνων που θα χρηςιμοποιόςει για τη φύλαξη του κτιρύου
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε περύπτωςη αναγκαύασ αλλαγόσ του προςωπικού, θα ειδοποιεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ςχετικό
επιςτολό του.
Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΨΝ, με όλα τα ςτοιχεύα των εργαζομϋνων ανϊ βϊρδια (ονοματεπώνυμο , αρ.
δελτύου ταυτότητασ) που θα καταθϋτει ςτον οριζόμενο ωσ επόπτη υπϊλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και ςε μηνιαύα βϊςη ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςτο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του
προςωπικού που απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ,
καθώσ και το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτο ΙΚΑ ό ςε ϊλλο φορϋα των υποχρεωτικών ειςφορών
αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού. ε μηνιαύα βϊςη οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ
περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) ΙΚΑ ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα
αςφαλιςτικών ειςφορών.
Εντόσ δϋκα (10) ημερών από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊξει
αναλυτικό Κανονιςμό Αςφαλεύασ με τα καθόκοντα του προςωπικού του αναδόχου, ανταποκρινόμενο
ςτισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οπούοσ θα υπογραφεύ από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη και θα
προςαρτηθεύ ςτην ςύμβαςη ωσ παρϊρτημα, θα αποτελεύ δε ουςιώδεσ και αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ.
Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να επιςκεφθούν το κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για να
διαμορφώςουν γνώμη ςχετικϊ με τον Κανονιςμό Αςφαλεύασ που θα προτεύνουν.
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ςε ιςχύ
Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο Αςτικόσ Ευθύνησ, ύψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενόσ εκατομμυρύου
(1.000.000,00) Ευρώ ςε αναγνωριςμϋνη Ελληνικό Αςφαλιςτικό Εταιρεύα, με το οπούο θα καλύπτονται
τυχόν ατυχόματα, ςωματικϋσ βλϊβεσ ό υλικϋσ ζημύεσ που μπορεύ να προκληθούν με υπαιτιότητα (και
αμϋλεια) του αναδόχου. ε περύπτωςη που δεν εύναι ςυνεπόσ ςτην υποχρϋωςό του αυτό, κηρύςςεται
ϋκπτωτοσ και υποβϊλλεται ςε όλεσ τισ ςχετικϋσ κυρώςεισ που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ περύ
προμηθειών του Δημοςύου.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ
Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να εύναι ϋνςτολο, ϊοπλο με τα ςόματα και διακριτικϊ τησ
επιχεύρηςησ του αναδόχου, να φϋρει κϊρτα αναγνώριςησ με τη φωτογραφύα, το ονοματεπώνυμο και
την ιδιότητϊ του. Επύςησ πρϋπει να φϋρει κινητό τηλϋφωνο, φακό ιςχυρόσ δϋςμησ φωτόσ και
ςφυρύχτρα. Σο προςωπικό του αναδόχου θα τηρεύ ημερολόγιο κατϊ το χρόνο φύλαξησ, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα τησ παρ. 4 του ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016, ςτο οπούο θα υπογρϊφουν κατϊ την αλλαγό
τησ βϊρδιασ τόςο ο απερχόμενοσ όςο και ο αναλαμβϊνων καθόκοντα φύλαξησ και θα καταγρϊφεται η
ακριβόσ ώρα τησ αλλαγόσ, καθώσ και οποιοδόποτε γεγονόσ ςυμβεύ κατϊ την παροχό τησ υπηρεςύασ.
Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να διαθϋτει τα απαραύτητα ςωματικϊ και πνευματικϊ προςόντα
και να εύναι υγιϋσ και ϊριςτα εκπαιδευμϋνο, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτην αποςτολό του.
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Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να ϋχει λευκό ποινικό μητρώο και να γνωρύζει ϊριςτα την ελληνικό
γλώςςα.
Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να εύναι κόςμιο, ευπρεπϋσ, ςοβαρό, πρόθυμο, διακριτικό και
εχϋμυθο και οφεύλει να αποδεικνύει ανϊλογη ςυμπεριφορϊ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του χώρου και
των προςερχομϋνων ςτο κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ
υπαλλόλου του αναδόχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει την ϊμεςη αντικατϊςταςό του, ο δε
ανϊδοχοσ οφεύλει να το πρϊξει εντόσ 24 ωρών, ϊλλωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να καταγγεύλει τη ςύμβαςη
με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κυρώςεισ.
Ομούωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη
οποιουδόποτε προςώπου που για οποιαδόποτε αιτύα κρύνει ακατϊλληλο, ο δε ανϊδοχοσ ϋχει
υποχρϋωςη να το αντικαταςτόςει εντόσ 24 ωρών.
Σο προςωπικό που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ αλλαγϋσ
(εξαιρουμϋνησ τησ περιπτώςεωσ τησ αντικατϊςταςησ κατόπιν αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμϋνου
να αναγνωρύζεται από το προςωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αλλϊ και να γνωρύζει καλύτερα τισ ιδιαιτερότητεσ
των φυλαςςόμενων χώρων.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ με ακρύβεια όλουσ τουσ ςχετικούσ με τη λειτουργύα επιχειρόςεων
παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ Νόμουσ, αςτυνομικϋσ και ϊλλεσ διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ
των αρμοδύων οργϊνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εύναι μόνοσ υπεύθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη λειτουργύα
τησ επιχεύρηςόσ του ςύμφωνα με το νόμο, αποκλειόμενησ κϊθε ςχετικόσ ευθύνησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Επύςησ οφεύλει να τηρεύ όλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ και τησ
νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και πρόληψησ επαγγελματικού κινδύνου. Ο
ανϊδοχοσ ευθύνεται μόνοσ αυτόσ για κϊθε παρϊβαςό τουσ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ παραβύαςη
του ανωτϋρω όρου, θα καταγγϋλλεται ϊμεςα η ςύμβαςη με τον ανϊδοχο.
Καμύα ϋννομη ςχϋςη δεν δημιουργεύται μεταξύ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του προςωπικού του αναδόχου που
αςχολεύται με το ϋργο. Ο ανϊδοχοσ τυγχϊνει ο μοναδικόσ εργοδότησ του ωσ ϊνω προςωπικού και θα
εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για το προςωπικό που απαςχολεύ και τισ
υποχρεώςεισ που ϋχει προσ αυτό από τη ςύμβαςη εργαςύασ, όπωσ και για κϊθε ατύχημα που τυχόν θα
ςυμβεύ ςε αυτό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών του από υπαιτιότητϊ του, από τυχαύο γεγονόσ ό
ελλιπό μϋτρα αςφαλεύασ. Επύςησ ευθύνεται αποκλειςτικϊ για την αςφϊλιςη του προςωπικού του καθ΄
όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει το προςωπικό του με δικϋσ του δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ
ατύχημα. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθύνη και υποχρϋωςη για αποζημύωςη από τυχόν ατύχημα ό
κϊθε ϊλλη αιτύα, τόςο κατϊ τη μεταφορϊ του προςωπικού του αναδόχου, όςο και κατϊ τη διϊρκεια
εκτϋλεςησ των υπηρεςιών φύλαξησ.
Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται απεριόριςτα για την επανόρθωςη κϊθε ζημιϊσ που τυχόν προκληθεύ ςτο κτύριο,
ςε αντικεύμενο ό ςε οποιοδόποτε πρόςωπο κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του, καθώσ και για κϊθε
πρϊξη ό παρϊλειψη του προςωπικού του ό τρύτων κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη
οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημιϊσ που προκληθεύ ςε τρύτουσ κατϊ ό επ΄ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ του
ϋργου με υπαιτιότητα (και αμϋλεια) του αναδόχου, υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατϊςταςό τησ,
ανεξαρτότωσ ύψουσ. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για οποιοδόποτε
ατύχημα ό τραυματιςμό ό βλϊβη ςτην υγεύα του προςωπικού του, του προςωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ό
οποιουδόποτε τρύτου, που θα μπορούςε να ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ από πταύςμα των
προςτιθϋντων του. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καλύπτει και αυτϋσ τισ
ευθύνεσ του αναδόχου.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται από το ν. 2518/1997 ςχετικϊ με
την ϊδεια εργαςύασ προςωπικού αςφαλεύασ, καθώσ και όλεσ τισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται
από τον ύδιο νόμο.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να φροντύζει, ώςτε να υπϊρχει ανϊ πϊςα ςτιγμό επαρκϋσ και εξειδικευμϋνο
προςωπικό που να εύναι ςε θϋςη να εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι
ϋτοιμοσ να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
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Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την ϊμεςη αντικατϊςταςη του προςωπικού του για λόγουσ αςθϋνειασ ό
αδεύασ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ανωτϋρασ βύασ, ό κατόπιν ςχετικού αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ώςτε να
εκπληρώνει ακριβόχρονα και προςηκόντωσ τισ υποχρεώςεισ του.
Ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την ποιότητα τησ εργαςύασ του προςωπικού του και για
την ακριβό εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του από τουσ φύλακεσ που με ευθύνη του τοποθετεύ ςτουσ
χώρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται ςτην
παρούςα (τιμό τησ προςφορϊσ του), που θα παραμεύνει ςταθερό μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να
δύναται να μεταβληθεύ,
το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό του αναδόχου, η νόμιμη μιςθοδοςύα και τα κϊθε
εύδουσ δώρα και επιδόματα του απαςχολούμενου προςωπικού, οι οφειλόμενεσ από το νόμο
εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ για κϊθε εύδουσ κύρια ό επικουρικό αςφϊλιςη του εργατικού προςωπικού που
θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου, οι οποιοιδόποτε φόροι και κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε
ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να ςυνεργϊζεται με
το Κϋντρο για την τόρηςη τησ ςύμβαςησ. Εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οποιαδόποτε
αναφορϊ ό πληροφορύα του ζητηθεύ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Ο ανϊδοχοσ θεωρεύ κϊθε πληροφορύα που λαμβϊνει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ εμπιςτευτικό και οφεύλει να
μην τη χρηςιμοποιόςει ό αποκαλύψει ςε ϊλλα πρόςωπα. Η τόρηςη των καθηκόντων
εμπιςτευτικότητασ και εχεμύθειασ του αναδόχου και των προςώπων που χρηςιμοποιεύ για την
εκτϋλεςη του ϋργου, αποτελεύ υποχρϋωςό του για την οπούα ευθύνεται αποκλειςτικϊ.
Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν όλοι οι όροι που προβλϋπονται ςτο επιςυναπτόμενο ςχϋδιο ςύμβαςησ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ), το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ διακόρυξησ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ
Α. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ υμμετοχόσ
Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνύα ϋκδοςησ: ……………………………..
Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα38).............................
(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα39) ..................................................
Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ40.
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των
ευρώ …………………………41 υπϋρ του
(i) [ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΥΜ: ................
(διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό
(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη)
.......................………………………………….. ό
(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων
α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .......................…………………………………..
β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .......................…………………………………..
γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .......................…………………………………..42
ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ
τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ,
για τη ςυμμετοχό του/τησ/τουσ ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) .....................
Διακόρυξη/Πρόςκληςη/ Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ .....................................................43 τησ/του
(Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντοσ φορϋα), για την ανϊδειξη αναδόχου για την ανϊθεςη τησ
ςύμβαςησ: “(τύτλοσ ςύμβαςησ)”/ για το/α τμόμα/τα ...............44
Η παρούςα εγγύηςη καλύπτει μόνο τισ από τη ςυμμετοχό ςτην ανωτϋρω απορρϋουςεσ υποχρεώςεισ
του/τησ (υπϋρ ου η εγγύηςη) καθ’ όλο τον χρόνο ιςχύοσ τησ.
Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από
μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ
ςασ μϋςα ςε τρεισ ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.

38
39
40

41
42

43
44

Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
Σο ύψοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ καθορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςε ςυγκεκριμϋνο
χρηματικό ποςό και δε μπορεύ να υπερβαύνει το 2% τησ προεκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Αναγρϊφεται
ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςό δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ (ϊρθρο 72 ν. 4112/2016).
ο.π. υπος. 3.
υμπληρώνεται με όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ.

υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών / υπηρεςιών, κλπ
Εφόςον
η
εγγυητικό
επιςτολό
αφορϊ
ςε
προςφορϊ
τμόματοσ/τμημϊτων
τησ
Διακόρυξησ/Πρόςκληςησ/Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτα ϋγγραφα
τησ ςύμβαςησ, ςυμπληρώνεται ο αύξων αριθμόσ του/ων τμόματοσ/τμημϊτων για το/α οπούο/α
υποβϊλλεται προςφορϊ.
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Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την …………………………………………………..45.
ό
Η παρούςα ιςχύει μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι
μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ
μασ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον
πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατεύνομε την ιςχύ τησ εγγύηςησ ύςτερα από ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ ςασ, ςτο
οπούο επιςυνϊπτεται η ςυναύνεςη του υπϋρ ου για την παρϊταςη τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με το
ϊρθρο ….. τησ Διακόρυξησ/Πρόςκληςησ/Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ, με την προώπόθεςη
ότι το ςχετικό αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ46.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ
και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να
εκδύδουμε47.
(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό)

10

11
12

ΗΜΕΙΩΗΓΙΑΣΗΝΣΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνοσ ιςχύοσ πρϋπει να εύναι μεγαλύτεροσ τουλϊχιςτον κατϊ τριϊντα (30) ημϋρεσ του
χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, όπωσ αυτόσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ (ϊρθρο 72 παρ. 1 περ. α, εδαφ. δ΄ του ν.
4112/2016).
Ωρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδαφ. ε΄ του ν. 4112/2016.
Ο καθοριςμόσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών από τισ τρϊπεζεσ που λειτουργούν ςτην Ελλϊδα
θεςμοθετόθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςη του Τπουργού
Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ ςχετικόσ υπεύθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό
επιςτολό.
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Β. Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ
Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ
ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνύα ϋκδοςησ ……………………………..
Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα1).................................
(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα)2................................
Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ3.
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπϋρ του:
(i) [ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΥΜ: ................
(διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό
(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη)
.......................………………………………….. ό
(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων
α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ...................
β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ...................
γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .................. (ςυμπληρώνεται με όλα τα
μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ)
ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ
τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ,
για την καλό εκτϋλεςη του/ων τμόματοσ/των ..5/ τησ υπ’ αριθ. ..... ςύμβαςησ “(τίτλος σύμβασης)”,
ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ........................ Διακόρυξη / Πρόςκληςη / Πρόςκληςη Εκδόλωςησ
Ενδιαφϋροντοσ 6 ........................... τησ/του (Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ φορϋα).
Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από
μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ
ςασ μϋςα ςε τρεισ ημϋρεσαπό την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.
μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να
θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον
πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.

1
2
3
4
5
6

Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
Ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςό δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ.
Όπωσ υποςημεύωςη 3.
Εφόςον αφορϊ ανϊθεςη ςε τμόματα ςυμπληρώνεται ο α/α του/ων τμόματοσ/των για τα οπούα
υπογρϊφεται η ςχετικό ςύμβαςη.
υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών / υπηρεςιών
ελίδα 83

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ
και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να
εκδύδουμε9.
(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό)

9

Ο καθοριςμόσ ανωτϊτου ορύου ϋκδοςησ των εγγυητικών επιςτολών από τισ τρϊπεζεσ πουλειτουργούν ςτην Ελλϊδα
θεςμοθετόθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΥΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςη του Τπουργού
Οικονομικών, με την οπούα και κατϋςτη υποχρεωτικό και η αναγραφό τησ ςχετικόσ υπεύθυνησ δόλωςησ ςτην εγγυητικό
επιςτολό.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΕ ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Οι παρακϊτω πύνακεσ ςυμπληρώνονται (χωρύσ να τροποποιηθεύ η μορφό τουσ) από τουσ
διαγωνιζόμενουσ ςύμφωνα με την κεύμενη εργατικό, αςφαλιςτικό και ςχετικό νομοθεςύα και
προςκομύζονται ςτην οικονομικό προςφορϊ με ποινό απαραδϋκτου τησ προςφορϊσ.

Α. ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

Α/Α

1.

ΑΡΙΘΜΟ
ΑΣΟΜΩΝ

ΣΟΙΦΕΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΟ
ΚΑΣ’ΑΣΟΜΟ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΟ

Α. Μικτϋσ αποδοχϋσ απαςχολούμενου προςωπικού
καθημερινϋσ με πλόρη απαςχόληςη
Β. Ειςφορϋσ ΙΚΑ του εργοδότη
Α. Κόςτοσ επιδόματοσ αδεύασ και δώρων Πϊςχα και
Φριςτουγϋννων

2.
Β. Ειςφορϋσ ΙΚΑ του εργοδότη ςτον αντύςτοιχο
προαναφερόμενο
μϋςο
όρο
απαςχολούμενου
προςωπικού καθημερινϋσ με πλόρη απαςχόληςη
Α. Κόςτοσ Κυριακών- Αργιών πλόρουσ απαςχόληςησ
3.
Β. Ειςφορϋσ ΙΚΑ του εργοδότη

4.

Α. Κόςτοσ νυχτερινών καθημερινών-Κυριακών & αργιών
πλόρουσ απαςχόληςησ
Β. Ειςφορϋσ ΙΚΑ του εργοδότη

5.

Α. Κόςτοσ αντικαταςτατών εργαζομϋνων ςε κανονικό
ϊδεια
Β. Ειςφορϋσ ΙΚΑ του εργοδότη

6.

Ειςφορϋσ υπϋρ ΕΛΠΚ (ϊρθρο 89, παρ. Γ, Ν.3996/2011)

Α/Α

ΣΟΙΦΕΙΑ

7.

Διοικητικό κόςτοσ και λοιπϊ ϋξοδα

8.

Εργολαβικό κϋρδοσ

9.

Νόμιμεσ κρατόςεισ επύ τησ αξύασ τιμολογύου

ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΟ

ΤΝΟΛΟ Ε € (ϊνευ ΥΠΑ)
ΤΝΟΛΟ Ε € (με ΥΠΑ)
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ημεύωςη:
1. Ψσ αριθμόσ ατόμων προςδιορύζεται το πλόθοσ των εργαζομϋνων (περιλαμβανομϋνων των
ατόμων ςε ρεπό) που αντιςτοιχεύ ςτισ απαιτούμενεσ εργατοώρεσ και εύναι κοςτολογικϊ
ιςοδύναμο και εκφραςμϋνο ςε ϊτομα πλόρουσ απαςχόληςησ.
2. Να αναφϋρονται αναλυτικϊ οι ημϋρεσ που λογύζονται ωσ αργύεσ (υποχρεωτικϋσ, προαιρετικϋσ,
κατ’ ϋθιμο ςύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966).
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3.
Β. ΑΝΑΛΤΗ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ - ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΣΟΩΡΑ

Κατηγορύα προςωπικού ………………..………………..…………………………………
Αποδοχϋσ
Μικτϋσ αποδοχϋσ

Σρόποσ Τπολογιςμού
(βϊςει ςυλλογικόσ ςύμβαςησ)

Κϊλυψη κανονικόσ ϊδειασ
Ωδεια αντικαταςτϊτη
Δώρο Φριςτουγϋννων
Δώρο Πϊςχα
Επύδομα Αδεύασ
Εργοδοτικϋσ Ειςφορϋσ
υνολικό μηνιαύο εργοδοτικό κόςτοσ
Σρόποσ Τπολογιςμού
Ώρεσ εργαςύασ ανϊ μόνα
Κόςτοσ ημερόςιασ ώρασ εργαςύμων
ημερών

ημεύωςη:
Να αναφϋρονται αναλυτικϊ οι πρϊξεισ υπολογιςμού των τιμών ςτη ςτόλη «Σρόποσ Τπολογιςμού».
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Γ. ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΤΙΑ-ΦΡΕΩΗ ΑΝΑ ΒΑΡΔΙΑ

ΗΜΕΡΕ

ΩΡΕ

Ώρεσ ανϊ
κατηγορύα

ύνολο Ωρών ανϊ
κατηγορύα

Ποςοςτό
Προςαύξηςησ

Καθημερινϋσ
Πρωύ 06.00-14.00

8

Απόγευμα 14.00-22.00

8

Νύχτα 22.00-06.00

8
ϊββατο

Πρωύ 06.00-14.00

8

Απόγευμα 14.00-22.00

8

Νύχτα 22.00-06.00

8
Κυριακϋσ & Αργύεσ

Πρωύ 06.00-14.00

8

Απόγευμα 14.00-22.00

8

Νύχτα 22.00-06.00

8
υνολικό ετόςιο εργοδοτικό κόςτοσ
υνολικό μηνιαύο εργοδοτικό κόςτοσ
Μηνιαύα αναλογύα ειςφορϊσ υπϋρ ΕΛΠΚ
Μηνιαύο διοικητικό κόςτοσ- Εργολαβικό κϋρδοσαναλώςιμα
Μηνιαύεσ Νόμιμεσ Κρατόςεισ
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ
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ύνολο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΦΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΥΤΛΑΞΗ
/ /2017
την Αθόνα ςόμερα …………………, μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων:
1)

αφενόσ μεν του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ» (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), που εδρεύει ςτον Σαύρο Αττικόσ, οδόσ Πειραιώσ 211 και
Θρϊκησ 2 με Α.Υ.Μ. 090055935 , Σ΄ Δ.Ο.Τ. Αθηνών και εκπροςωπεύται νόμιμα για την
υπογραφό τησ παρούςασ από την Πρόεδρό του κα Ιφιγϋνεια Καμτςύδου, Αν. Καθηγότρια
Α.Π.Θ., καλούμενο χϊριν ςυντομύασ «Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»,

2)

αφετϋρου δε τησ εταιρύασ με την επωνυμύα ………………., που εδρεύει ςτ…………..,
οδόσ……………., αριθμόσ……….. με Α.Υ.Μ……………… Δ.Ο.Τ………………, νομύμωσ εκπροςωπούμενη
για την υπογραφό τησ παρούςασ από τ……………… δυνϊμει του………………., καλούμεν…. χϊριν
ςυντομύασ «ο Ανϊδοχοσ», ϋχοντασ υπόψη:

α) την αριθ. 4182/29-03-2017 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., με την οπούα
αποφαςύςτηκε η προκόρυξη του με αριθ. πρωτ. 2313/05-04-2017 ηλεκτρονικού δημόςιου
διαγωνιςμού με ανοικτό διαδικαςύα, για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών φύλαξησ – προςταςύασ του
κτιρύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (που ςτα
επόμενα θα ονομϊζεται για ςυντομύα «Ϊργο») και το θεςμικό πλαύςιο που τον διϋπει,
β) την αριθ. …/…. απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου με την οπούα η ανωτϋρω εταιρύα
ανακηρύχθηκε ανϊδοχοσ του διαγωνιςμού αυτού,
γ) την αριθ. πρωτ. 2006/29-03-2017 Απόφαςη Ϊγκριςησ Πραγματοπούηςησ Δαπϊνησ Πολυετούσ
Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ:ΧΝ8Φ4691Υ0-Ε6Τ) και η αριθ. πρωτ. 2017/29-3-2017 Απόφαςη Ανϊληψησ
Τποχρϋωςησ (ΑΔΑ: 6ΞΑΟ4691Υ0-Π46), η οπούα καταχωρόθηκε με α/α 104 ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και
Εντολών Πληρωμόσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και
δ) την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ ΕΚΔΔΑ/Υ.12/45/οικ. 8259/20.03.2015 κοινό απόφαςη του Τπουργού και του
Αναπληρωτό Τπουργού Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ με θϋμα «Αποδοχό
παραύτηςησ και διοριςμόσ Προϋδρου Διοικητικού υμβουλύου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ
Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΥΕΚ 176/τ. ΤΟΔΔ/27.3.2015), όπωσ διορθώθηκε με το
ΥΕΚ 203 /τ. ΤΟΔΔ/01.04.2015,
ςυμφωνόθηκαν ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύωσ αποδεκτϊ τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικεύμενο του ϋργου – Τποχρεώςεισ προςωπικού αςφαλεύασ
Ο ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπηρεςύεσ φύλαξησ και προςταςύασ του κτιρύου επύ
τησ οδού Πειραιώσ 211 και Θρϊκησ 2.
Ειδικότερα οι ώρεσ παροχόσ των υπηρεςιών με ϋνα (1) φύλακα – ςκοπό εύναι οι ακόλουθεσ:
1. Σισ καθημερινϋσ από ώρα 06:00 π.μ. ϋωσ 14:00 μ.μ., από 14:00μ.μ. ϋωσ 22:00 μ.μ. και από 22:00
μ.μ. ϋωσ 06:00 π.μ. τησ επόμενησ ημϋρασ.
2. Σα αββατοκύριακα δύο εικοςιτετρϊωρα, ότοι από 06:00 π.μ. του αββϊτου ϋωσ 06:00 π.μ. τησ
Δευτϋρασ.
3. Σισ επύςημεσ αργύεσ όλο το 24ωρο.
ημειώνεται ότι η ανωτϋρω οριζόμενη χρονικό διϊρκεια παροχόσ των υπηρεςιών εύναι
δεςμευτικό για τον ανϊδοχο.

Επιςημαύνεται ότι κϊθε φυςικό πρόςωπο-φύλακασ επιτρϋπεται να απαςχολεύται μϋχρι οκτώ
(8) ώρεσ ημερηςύωσ και πϊντωσ υπό τον όρο τόρηςησ τησ εκϊςτοτε ιςχύουςασ εργατικόσ
νομοθεςύασ απαγορεύεται δε ρητϊ να αναλαμβϊνει περιςςότερεσ τησ μύασ (1) διαδοχικϋσ
βϊρδιεσ, εφόςον εξαντλεύται το οκτϊωρο.
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα αν κϊποιεσ από τισ
υπηρεςύεσ καλυφθούν από προςλόψεισ ό από ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα, να μειώςει
αναλόγωσ και αζημύωσ τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ και αντιςτούχωσ το τύμημα.
Επύςησ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διατηρεύ το δικαύωμα να διακόψει αζημύωσ τη ςύμβαςη όταν προκύπτουν
λόγοι ανωτϋρασ βύασ ό κϊλυψησ των αναγκών τησ για τη ςυγκεκριμϋνη υπηρεςύα από
προςλόψεισ ό ϊλλο δημόςιο φορϋα ό από ϊλλη αιτύα.
Και ςτισ δύο παραπϊνω περιπτώςεισ ο ανϊδοχοσ θα ειδοποιεύται τριϊντα (30) ημϋρεσ
νωρύτερα.
Οι υποχρεώςεισ του υπεύθυνου αςφαλεύασ – φύλακα που θα διαθϋτει ο ανϊδοχοσ εύναι οι εξόσ:
-

Να βρύςκεται ςτο Γραφεύο Τποδοχόσ τησ κεντρικόσ ειςόδου και να επιβλϋπει την αςφϊλεια
του κτιρύου, των εργαζομϋνων και των ειςερχομϋνων και να διαςφαλύζει την ακεραιότητϊ
τουσ.

-

Να διενεργεύ τακτϋσ επιθεωρόςεισ ςε όλο το κτύριο ςτουσ εςωτερικούσ και εξωτερικούσ
χώρουσ και περιμετρικϊ του κτιρύου, και να ελϋγχει ςυχνϊ όλεσ τισ ειςόδουσ.

-

Να τηρεύ ημερολόγιο κατϊ το χρόνο φύλαξησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα τησ παρ. 4 του
ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016

-

Να τηρεύ βιβλύο ειςερχομϋνων – εξερχομϋνων ςτο κτύριο και να καταγρϊφει τα ςτοιχεύα τουσ,
ςύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα ςτον Κανονιςμό Αςφαλεύασ.

-

Να ςυνεργϊζεται και να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για οτιδόποτε ςυμβεύ.

-

Να ϋχει ϊμεςη επικοινωνύα με τουσ υπεύθυνουσ υπαλλόλουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., να εκτελεύ τισ
νόμιμεσ εντολϋσ πρόθυμα και να επεμβαύνει δυναμικϊ ςε περύπτωςη κινδύνου.

Ο φύλακασ-υπϊλληλοσ του αναδόχου με τα μϋςα που διαθϋτει πρϋπει να επεμβαύνει ϊμεςα για την
αποτροπό ό καταςτολό κϊθε δραςτηριότητασ ςε βϊροσ των επιτηρούμενων χώρων ώςτε να
αποφευχθούν τυχόν ζημιϋσ του ακινότου ό ατόμων. ε περύπτωςη μεύζονοσ κινδύνου ό ςυμβϊντοσ που
δεν εύναι δυνατόν να αντιμετωπιςτεύ από το φύλακα, αυτόσ πρϋπει να ειδοποιόςει ϊμεςα τισ αρμόδιεσ
αςτυνομικϋσ ό ϊλλεσ αρχϋσ, τον ανϊδοχο και τα υποδειχθϋντα από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πρόςωπα.
Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να εύναι ϋνςτολο, ϊοπλο με τα ςόματα και διακριτικϊ τησ
επιχεύρηςησ του αναδόχου, να φϋρει κϊρτα αναγνώριςησ με τη φωτογραφύα, το ονοματεπώνυμο και
την ιδιότητϊ του. Επύςησ πρϋπει να φϋρει κινητό τηλϋφωνο, φακό ιςχυρόσ δϋςμησ φωτόσ και
ςφυρύχτρα. Σο προςωπικό του αναδόχου θα τηρεύ ημερολόγιο κατϊ το χρόνο φύλαξησ, ςύμφωνα με τα
οριζόμενα τησ παρ. 4 του ϊρθρου 216 του ν. 4412/2016, ςτο οπούο θα υπογρϊφουν κατϊ την αλλαγό
τησ βϊρδιασ τόςο ο απερχόμενοσ όςο και ο αναλαμβϊνων καθόκοντα φύλαξησ και θα καταγρϊφεται η
ακριβόσ ώρα τησ αλλαγόσ, καθώσ και οποιοδόποτε γεγονόσ ςυμβεύ κατϊ την παροχό τησ υπηρεςύασ.
Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να διαθϋτει τα απαραύτητα ςωματικϊ και πνευματικϊ προςόντα
και να εύναι υγιϋσ και ϊριςτα εκπαιδευμϋνο, ώςτε να ανταποκρύνεται ςτην αποςτολό του.
Σο προςωπικό του αναδόχου διαθϋτει λευκό ποινικό μητρώο και γνωρύζει ϊριςτα την ελληνικό
γλώςςα.
Σο προςωπικό του αναδόχου πρϋπει να εύναι κόςμιο, ευπρεπϋσ, ςοβαρό, πρόθυμο, διακριτικό και
εχϋμυθο και οφεύλει να επιδεικνύει ανϊλογη ςυμπεριφορϊ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του χώρου και
των προςερχομϋνων ςτο κτύριο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ανϊρμοςτη
ςυμπεριφορϊ υπαλλόλου του αναδόχου, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει την ϊμεςη
αντικατϊςταςό του, ο δε ανϊδοχοσ οφεύλει να το πρϊξει εντόσ 24 ωρών, ϊλλωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να
καταγγεύλει τη ςύμβαςη με όλεσ τισ προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κυρώςεισ.
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Ομούωσ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει το δικαύωμα να απαιτόςει από τον ανϊδοχο την αντικατϊςταςη
οποιουδόποτε προςώπου που για οποιαδόποτε αιτύα κρύνει ακατϊλληλο, ο δε ανϊδοχοσ ϋχει
υποχρϋωςη να το αντικαταςτόςει εντόσ 24 ωρών.
Σο προςωπικό που προβλϋπεται να απαςχοληθεύ θα πρϋπει να παραμϋνει το ύδιο χωρύσ αλλαγϋσ
(εξαιρουμϋνησ τησ περιπτώςεωσ τησ αντικατϊςταςησ κατόπιν αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), προκειμϋνου
να αναγνωρύζεται από το προςωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αλλϊ και να γνωρύζει καλύτερα τισ ιδιαιτερότητεσ
των φυλαςςόμενων χώρων.
Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πύνακα
προςωπικού θεωρημϋνο από την Επιθεώρηςη Εργαςύασ, τον οπούο υποχρεούται να
επανυποβϊλει ςε περύπτωςη μεταβολόσ του. Σο προςωπικό αυτό πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνο με
την προβλεπόμενη από το Ν. 2518/1997 ϊδεια εργαςύασ προςωπικού αςφαλεύασ. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει
το δικαύωμα ανϊ πϊςα ςτιγμό να ζητόςει εγγρϊφωσ από τον ανϊδοχο όλα τα ςτοιχεύα ςχετικϊ με το
απαςχολούμενο προςωπικό, ο δε ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να τα προςκομύςει το αργότερο εντόσ
τησ επομϋνησ ημϋρασ.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται με την υπογραφό τησ ςύμβαςησ να καταθϋςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατϊςταςη με τα
ονόματα και τα πλόρη ςτοιχεύα των εργαζομϋνων που θα χρηςιμοποιόςει για τη φύλαξη του κτιρύου
του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ε περύπτωςη αναγκαύασ αλλαγόσ του προςωπικού, θα ειδοποιεύ το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ςχετικό
επιςτολό του.
Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΡΔΙΨΝ, με όλα τα ςτοιχεύα των εργαζομϋνων ανϊ βϊρδια (ονοματεπώνυμο, αρ. δελτύου
ταυτότητασ) που θα καταθϋτει ςτον οριζόμενο ωσ επόπτη υπϊλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και ςε μηνιαύα βϊςη ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςτο
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του
προςωπικού που απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ,
καθώσ και το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτο ΙΚΑ ό ςε ϊλλο φορϋα των υποχρεωτικών ειςφορών
αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού. ε μηνιαύα βϊςη οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ
περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) ΙΚΑ ό ανϊλογεσ δηλώςεισ που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα
αςφαλιςτικών ειςφορών.
Εντόσ δϋκα (10) ημερών από την υπογραφό τησ παρούςασ, ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ςυντϊξει
αναλυτικό Κανονιςμό Αςφαλεύασ με τα καθόκοντα του προςωπικού του, ανταποκρινόμενο ςτισ
ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οπούοσ θα υπογραφεύ από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη και θα
προςαρτηθεύ ςτην παρούςα ςύμβαςη ωσ παρϊρτημα, θα αποτελεύ δε ουςιώδεσ και αναπόςπαςτο
μϋρουσ αυτόσ.
Ο ανϊδοχοσ αναγνωρύζει ότι επιςκϋφθηκε τουσ χώρουσ του κτιρύου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ϋλεγξε τισ
εγκαταςτϊςεισ και βεβαιώθηκε ότι πληρούν όλεσ τισ προώποθϋςεισ για την απρόςκοπτη,
αποτελεςματικό και αςφαλό εργαςύα του προςωπικού του, ςε περύπτωςη δε ατυχόματοσ θα εύναι ο
μόνοσ υπεύθυνοσ.
Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύει η τεχνικό προςφορϊ του αναδόχου και η δόλωςό του (υπο-φϊκελοσ οικονομικόσ
προςφορϊσ) ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ ιςχύει, ςτην οπούα
αναφϋρει ρητϊ και δεςμεύεται ότι:
α) Θα απαςχολόςει ………. εργαζόμενουσ ςτο ϋργο.
β) Οι ημϋρεσ και οι ώρεσ εργαςύασ εύναι οι ακόλουθεσ:
1.

Σισ καθημερινϋσ από τισ 06:00 π.μ. ϋωσ τισ 14:00 μ.μ. (1 φύλακασ), από 14:00μ.μ. ϋωσ 22:00 μ.μ.
(1 φύλακασ) και από τισ 22:00 μ.μ. ϋωσ τισ 06:00 π.μ. τησ επόμενησ ημϋρασ (1 φύλακασ).

2.

Σα αββατοκύριακα δύο εικοςιτετρϊωρα, ότοι από τισ 06:00 π.μ. του αββϊτου ϋωσ τισ 06:00
π.μ. τησ Δευτϋρασ. υγκεκριμϋνα, για κϊθε εικοςιτετρϊωρο οι ώρεσ εργαςύασ εύναι οι εξόσ: 1
φύλακασ από τισ 06:00 π.μ. ϋωσ τισ 14:00 μ.μ., 1 φύλακασ από τισ 14:00 μ.μ. ϋωσ τισ 22:00 μ.μ, 1
φύλακασ από τισ 22:00 μ.μ. ϋωσ τισ 06:00 π.μ τησ επόμενησ ημϋρασ.
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3.

Σισ επύςημεσ αργύεσ όλο το 24ωρο ωσ εξόσ: 1 φύλακασ από τισ 06:00 π.μ. ϋωσ τισ 14:00 μ.μ., 1
φύλακασ από τισ 14:00 μ.μ. ϋωσ τισ 22:00 μ.μ, 1 φύλακασ από τισ 22:00 μ.μ. ϋωσ τισ 06:00 π.μ.
τησ επόμενησ ημϋρασ.

γ) Η ςυλλογικό ςύμβαςη εργαςύασ ςτην οπούα υπϊγονται οι εργαζόμενοι εύναι …………………………
δ) Σο ύψοσ του προώπολογιςμϋνου ποςού που αφορϊ τισ πϊςησ φύςεωσ νόμιμεσ αποδοχϋσ των
εργαζομϋνων ανϋρχεται ςε ………………….ευρώ.
ε) Σο ύψοσ των αςφαλιςτικών ειςφορών με βϊςη τα προώπολογιςθϋντα ποςϊ ανϋρχεται ςε
………………ευρώ .
ΑΡΘΡΟ 2
Λοιπϋσ υποχρεώςεισ του αναδόχου
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ με ακρύβεια όλουσ τουσ ςχετικούσ με τη λειτουργύα επιχειρόςεων
παροχόσ υπηρεςιών φύλαξησ Νόμουσ, αςτυνομικϋσ και ϊλλεσ διατϊξεισ, καθώσ και τισ οδηγύεσ ό εντολϋσ
των αρμοδύων οργϊνων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και εύναι μόνοσ υπεύθυνοσ ϋναντι κϊθε Αρχόσ για τη λειτουργύα
τησ επιχεύρηςόσ του ςύμφωνα με το νόμο, αποκλειόμενησ κϊθε ςχετικόσ ευθύνησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Ο ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ όλεσ τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ εργατικόσ και αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ
και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και πρόληψησ επαγγελματικού
κινδύνου. Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται μόνοσ αυτόσ για κϊθε παρϊβαςό τουσ. ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ
παραβύαςη του ανωτϋρω όρου, θα καταγγϋλλεται ϊμεςα η ςύμβαςη με τον ανϊδοχο.
Καμύα ϋννομη ςχϋςη δεν δημιουργεύται μεταξύ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του προςωπικού του αναδόχου που
αςχολεύται με το ϋργο. Ο ανϊδοχοσ τυγχϊνει ο μοναδικόσ εργοδότησ του ϊνω προςωπικού και θα εύναι
αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για το προςωπικό που απαςχολεύ και τισ υποχρεώςεισ
που ϋχει προσ αυτό από τη ςύμβαςη εργαςύασ, όπωσ και για κϊθε ατύχημα που τυχόν θα ςυμβεύ ςε
αυτό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών του από υπαιτιότητϊ του, από τυχαύο γεγονόσ ό ελλιπό μϋτρα
αςφαλεύασ. Επύςησ ευθύνεται αποκλειςτικϊ για την αςφϊλιςη του προςωπικού του καθ’ όλη τη
διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να αςφαλύςει το προςωπικό του με δικϋσ του δαπϊνεσ για κϊθε εύδουσ
ατύχημα. Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα ευθύνη και υποχρϋωςη για αποζημύωςη από τυχόν ατύχημα ό
κϊθε ϊλλη αιτύα, τόςο κατϊ τη μεταφορϊ του προςωπικού του αναδόχου, όςο και κατϊ τη διϊρκεια
εκτϋλεςησ των υπηρεςιών φύλαξησ.
Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται απεριόριςτα για την επανόρθωςη κϊθε ζημιϊσ που τυχόν προκληθεύ ςτο κτύριο,
ςε αντικεύμενο ό ςε οποιοδόποτε πρόςωπο κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του, καθώσ και για κϊθε
πρϊξη ό παρϊλειψη του προςωπικού του ό τρύτων κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. ε περύπτωςη
οποιαςδόποτε παρϊβαςησ ό ζημιϊσ που προκληθεύ ςε τρύτουσ κατϊ ό επ’ ευκαιρύα τησ εκτϋλεςησ του
ϋργου με υπαιτιότητα ακόμα και αμϋλεια του αναδόχου, υποχρεούται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατϊςταςό
τησ, ανεξαρτότωσ ύψουσ. Ο ανϊδοχοσ θα εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ αςτικϊ και ποινικϊ για
οποιοδόποτε ατύχημα ό τραυματιςμό ό βλϊβη ςτην υγεύα του προςωπικού του, του προςωπικού του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ό οποιουδόποτε τρύτου, που θα μπορούςε να ςυμβεύ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ από
πταύςμα των προςτιθϋντων του. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ θα καλύπτει και
αυτϋσ τισ ευθύνεσ του αναδόχου.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται από το Ν. 2518/1997 ςχετικϊ με
την ϊδεια εργαςύασ προςωπικού αςφαλεύασ, καθώσ και όλεσ τισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται
από τον ύδιο νόμο.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να φροντύζει, ώςτε να υπϊρχει ανϊ πϊςα ςτιγμό επαρκϋσ και εξειδικευμϋνο
προςωπικό που να εύναι ςε θϋςει να εξυπηρετεύ τισ ανϊγκεσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Επύςησ θα πρϋπει να εύναι
ϋτοιμοσ να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ του αμϋςωσ μετϊ την υπογραφό τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ.
Ο ανϊδοχοσ ευθύνεται για την ϊμεςη αντικατϊςταςη του προςωπικού του για λόγουσ αςθϋνειασ ό
αδεύασ ό ϋκτακτησ ανϊγκησ ό ανωτϋρασ βύασ, ό κατόπιν ςχετικού αιτόματοσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ώςτε να
εκπληρώνει ακριβόχρονα και προςηκόντωσ τισ υποχρεώςεισ του.
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Ο ανϊδοχοσ εύναι αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την ποιότητα τησ εργαςύασ του προςωπικού του και για
την ακριβό εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του από τουσ φύλακεσ που με ευθύνη του τοποθετεύ ςτουσ
χώρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του με βϊςη το τύμημα που ςυμφωνεύται ςτην
παρούςα (τιμό τησ προςφορϊσ του), που θα παραμεύνει ςταθερό μϋχρι τη λόξη τησ ςύμβαςησ, χωρύσ να
δύναται να μεταβληθεύ.
το ςυμφωνηθϋν τύμημα περιλαμβϊνεται η αμοιβό του αναδόχου, η νόμιμη μιςθοδοςύα και τα κϊθε
εύδουσ δώρα και επιδόματα του απαςχολούμενου προςωπικού, οι οφειλόμενεσ από το νόμο
εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ για κϊθε εύδουσ κύρια ό επικουρικό αςφϊλιςη του εργατικού προςωπικού που
θα χρηςιμοποιόςει για την εκτϋλεςη του ϋργου, οι οποιοιδόποτε φόροι και κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε
ϊλλο ϋξοδο για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών.
Ο ανϊδοχοσ υποχρεούται να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και υποδεύξεισ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και να ςυνεργϊζεται με
το Κϋντρο για την τόρηςη τησ ςύμβαςησ. Εύναι υποχρεωμϋνοσ να παρϋχει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. οποιαδόποτε
αναφορϊ ό πληροφορύα του ζητηθεύ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Ο ανϊδοχοσ θεωρεύ κϊθε πληροφορύα που λαμβϊνει από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ωσ εμπιςτευτικό και οφεύλει να
μην τη χρηςιμοποιόςει ό αποκαλύψει ςε ϊλλα πρόςωπα. Η τόρηςη των καθηκόντων
εμπιςτευτικότητασ και εχεμύθειασ του αναδόχου και των προςώπων που χρηςιμοποιεύ για την
εκτϋλεςη του ϋργου, αποτελεύ υποχρϋωςό του για την οπούα ευθύνεται αποκλειςτικϊ.
Ο εκπρόςωποσ του Αναδόχου υποχρεούται να παρύςταται ςε υπηρεςιακϋσ ςυνεδριϊςεισ (τακτικϋσ και
ϋκτακτεσ) που αφορούν ςτο ϋργο, παρουςιϊζοντασ τα απαραύτητα ςτοιχεύα για την αποτελεςματικό
λόψη αποφϊςεων.
ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από
τότε που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και
να προςκομύςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα (ϊρθρο 204 του Ν.
4412/2016).
Απαγορεύεται η εκχώρηςη από τον Ανϊδοχο του ϋργου ςε οποιονδόποτε τρύτο, των υποχρεώςεων και
δικαιωμϊτων που απορρϋουν από τη ςύμβαςη που θα ςυναφθεύ μεταξύ αυτού και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εκτόσ
τησ αμοιβόσ του την οπούα μπορεύ να εκχωρόςει ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του.
ε περύπτωςη που εξαιτύασ ανικανότητασ για οποιοδόποτε λόγο, μϋλοσ τησ ϋνωςησ δεν μπορεύ να
ανταποκριθεύ ςτισ υποχρεώςεισ τησ ϋνωςησ/κοινοπραξύασ κατϊ το χρόνο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ,
τότε εϊν οι υποχρεώςεισ οι απορρϋουςεσ από τη ςύμβαςη μπορούν να εκπληρωθούν από τα
εναπομεύναντα μϋλη του Αναδόχου, η ςύμβαςη εξακολουθεύ να υφύςταται ωσ ϋχει και να παρϊγει όλα
τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ με την ύδια τιμό και όρουσ. ε κϊθε περύπτωςη δεν θα πρϋπει να
υπϊρχουν μεταβολϋσ ςτισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, όπωσ αυτϋσ ϋχουν περιγραφεύ ςτην αρχικό
προςφορϊ. Η δυνατότητα εκπλόρωςησ των όρων τησ ςύμβαςησ από τα εναπομεύναντα μϋλη θα
εξεταςθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα αποφαςύςει ςχετικϊ. Εϊν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποφαςύςει ότι τα
εναπομεύναντα μϋλη δεν επαρκούν να εκπληρώςουν τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, τότε αυτϊ οφεύλουν να
ορύςουν αντικαταςτϊτη με προςόντα αντύςτοιχα του μϋλουσ που αξιολογόθηκε ςτην αντύςτοιχη φϊςη
του διαγωνιςμού. Η αντικατϊςταςη, ωςτόςο, πρϋπει να εγκριθεύ από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
ΑΡΘΡΟ 3
Αςφαλιςτικό κϊλυψη
Ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ϋχει και να διατηρεύ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ςε ιςχύ
Αςφαλιςτόριο υμβόλαιο Αςτικόσ Ευθύνησ, ύψουσ ςυνολικόσ κϊλυψησ ενόσ εκατομμυρύου
(1.000.000,00) Ευρώ ςε αναγνωριςμϋνη Ελληνικό Αςφαλιςτικό Εταιρεύα, αντύγραφο του οπούου
επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα, με το οπούο θα καλύπτονται τυχόν ατυχόματα, ςωματικϋσ βλϊβεσ ό
υλικϋσ ζημύεσ που μπορεύ να προκληθούν με υπαιτιότητα (και αμϋλεια) του αναδόχου και του
προςωπικού που απαςχολεύ κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου του. ε περύπτωςη που δεν εύναι ςυνεπόσ
ςτην υποχρϋωςό του αυτό, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υποβϊλλεται ςε όλεσ τισ ςχετικϋσ κυρώςεισ που
προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ περύ προμηθειών του Δημοςύου.
ελίδα 93

ΑΡΘΡΟ 4
Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών
Σο κτύριο του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (Πειραιώσ 211 και
Θρϊκησ 2, Σαύροσ Αττικόσ).
ΑΡΘΡΟ 5
Διϊρκεια
Δύο (2) ϋτη, ότοι από ………………. ϋωσ ………………………..

ΑΡΘΡΟ 6
Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ και παραλαβό των Τπηρεςιών του Έργου
Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ, κατϊ
περύπτωςη, από το Σμόμα Διοικητικόσ Μϋριμνασ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., το οπούο και θα ειςηγεύται για όλα τα
ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην
εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του Αναδόχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη
τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου,
υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
Η ανωτϋρω μονϊδα, με απόφαςό τησ, ορύζει για την παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ ωσ επόπτη, με
καθόκοντα ειςηγητό, υπϊλληλο τησ μονϊδασ, καθώσ και τον αναπληρωτό αυτού.
Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ
ςύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ. Με
ειςόγηςη του επόπτη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον
Ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Για την προςόκουςα και ϋγκαιρη παραλαβό των υπηρεςιών τηρεύται από τον Ανϊδοχο ημερολόγιο
ςτο οπούο καταγρϊφονται η τμηματικό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, η καθημερινό
απαςχόληςη του προςωπικού ςε αριθμό και ειδικότητα, ϋκτακτα ςυμβϊντα και ϊλλα ςτοιχεύα που
ςχετύζονται με την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ. Σο ημερολόγιο ςυνυπογρϊφεται καθημερινϊ από τον
επόπτη τησ ςύμβαςησ, που μπορεύ να ςημειώςει επύ αυτού παρατηρόςεισ για την τόρηςη των όρων
τησ ςύμβαςησ και φυλϊςςεται ςτον χώρο εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ. Οι καταγραφϋσ του αποτελούν
ςτοιχεύο για την παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ από την επιτροπό παραλαβόσ.
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν. 4412/2016, η παραλαβό των παρεχόμενων
υπηρεςιών γύνεται από επιτροπό παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
221 παρ. 11 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016.
Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτούμενοσ ϋλεγχοσ με βϊςη την τεκμηριωμϋνη
ειςόγηςη του οριζόμενου επόπτη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο Ανϊδοχοσ.
Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ
όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ
παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών και ςυνεπώσ αν μπορούν
οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ.
την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη απόφαςη
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεςιών, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ
διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Με την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ
υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών και να ςυντϊξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη.
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Όταν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ό η επιτροπό παραλαβόσ του ϋργου διαπιςτώςουν παρϊβαςη του αναδόχου
ςχετικϊ με τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν από το ϊρθρο 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ ιςχύει, κατϊ τη
διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου, η ςύμβαςη καταγγϋλλεται από την αναθϋτουςα αρχό. Όταν οι
παραβϊςεισ διαπιςτώνονται κατϊ την παραλαβό του ϋργου, τα δικαιώματα που απορρϋουν από τη
ςύμβαςη δεν ικανοποιούνται, καταβϊλλονται όμωσ από τον ανϊδοχο οι αποδοχϋσ ςτουσ
εργαζόμενουσ και αποδύδονται οι αςφαλιςτικϋσ τουσ ειςφορϋσ.
Σο πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ των παραςχεθειςών υπηρεςιών υποβϊλλεται ςε μηνιαύα βϊςη
και εγκρύνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δ.. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με απόφαςό του, η οπούα
κοινοποιεύται υποχρεωτικϊ και ςτον Ανϊδοχο. Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των
τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ του και δεν ληφθεύ ςχετικό απόφαςη για την
ϋγκριςη ό την απόρριψό του, θεωρεύται ότι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςτεύ αυτοδύκαια.
Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του Αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου
219 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7
Σύμημα
Σο τύμημα για την παροχό των παραπϊνω υπηρεςιών
………………………………………..(………….. €) χωρύσ ΥΠΑ μηνιαύωσ.

του

αναδόχου

ορύζεται

ςε

Σο ανωτϋρω ςυμβατικό τύμημα θα παραμεύνει ςταθερό καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.
Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν ϋχει καμύα αςτικό ό ποινικό ευθύνη για κϊθε αξύωςη εκ μϋρουσ οποιουδόποτε
μιςθωτού του αναδόχου και η υποχρϋωςό του εξαντλεύται πλόρωσ με την καταβολό τησ κατϊ μόνα
αμοιβόσ του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8
Σρόποσ πληρωμόσ
Η τιμό των παρεχόμενων υπηρεςιών εύναι αυτϋσ που αποτυπώνονται ςτην Οικονομικό Προςφορϊ του
Αναδόχου, ςτην οπούα τα ςυμβαλλόμενα μϋρη ρητϊ παραπϋμπουν και η οπούα αποτελεύ αναπόςπαςτο
μϋροσ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, οι οπούεσ εύναι ανϊ ημϋρα και ϊτομο και μϋνουν αμετϊβλητεσ καθ’ όλη
τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ.
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιεύται ςε μηνιαύα βϊςη από την αρμόδια υπηρεςύα του
Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Η πληρωμό θα γύνεται με Επιταγό τησ Σραπϋζησ τησ Ελλϊδοσ, μετϊ την προςκόμιςη από τον Ανϊδοχο
των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται από το ϊρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 και
ςυγκεκριμϋνα:
(α) Πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ του τμόματοσ που αφορϊ η πληρωμό.
(β) Σιμολόγιο του Αναδόχου.
(γ) Εξοφλητικό απόδειξη του Αναδόχου, εϊν το τιμολόγιο δεν φϋρει την ϋνδειξη «Εξοφλόθηκε».
(δ) Πιςτοποιητικϊ Υορολογικόσ και Αςφαλιςτικόσ Ενημερότητασ.
Πριν από κϊθε πληρωμό και ωσ προώπόθεςη αυτόσ, εκτόσ των ανωτϋρω δικαιολογητικών, ο
Ανϊδοχοσ υποχρεούται να καταθϋτει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τισ καταςτϊςεισ μιςθοδοςύασ ό ϊλλα ϋγγραφα
βεβαιωτικϊ τησ μιςθοδοςύασ του προςωπικού που απαςχολεύ και εξοφλητικό απόδειξη
υπογεγραμμϋνη από τουσ απαςχολούμενουσ, το γραμμϊτιο τησ καταβολόσ ςτο Ι.Κ.Α. ό ςε ϊλλο φορϋα
των υποχρεωτικών ειςφορών αςφϊλιςησ του προςωπικού αυτού και πύνακα βαρδιών. ε μηνιαύα
βϊςη, οφεύλει να προςκομύζει τισ αναλυτικϋσ περιοδικϋσ δηλώςεισ (ΑΠΔ) Ι.Κ.Α. ό ανϊλογεσ δηλώςεισ
που υποβϊλλονται ςε ϊλλο φορϋα αςφαλιςτικών ειςφορών, καθώσ επύςησ και το ςχετικό βεβαιωτικό
ϋγγραφο που αφορϊ ςτην πληρωμό των ειςφορών.
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Οι πληρωμϋσ υπόκεινται ςε παρακρϊτηςη φόρου ειςοδόματοσ 8% για την παροχό υπηρεςιών επύ του
καθαρού ποςού (ϊρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4172/2013, όπωσ ιςχύει).
Η αμοιβό του Αναδόχου υπόκειται ςτισ νόμιμεσ υπϋρ του Δημοςύου και τρύτων κρατόςεισ, που τον
βαρύνουν αποκλειςτικϊ.
Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του
ϊρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπωσ ιςχύει, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06%, η οπούα υπολογύζεται επύ
τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ
ςύμβαςησ. Σο ποςό τησ κρϊτηςησ υπόκειται ςε τϋλοσ χαρτοςόμου 3% (πλϋον 20% ειςφορϊσ υπϋρ ΟΓΑ
επ’ αυτού) και παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςε κϊθε πληρωμό ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τησ Αρχόσ.
Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 6 του ϊρθρου 36 του Ν. 4412/2016, επιβϊλλεται
κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ, εκτόσ,
ΥΠΑ τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ, μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ
υπουργικόσ απόφαςησ τησ ύδιασ παραγρϊφου. Σο ποςό αυτό παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό από την
Αναθϋτουςα Αρχό ςτο όνομα και για λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και
Προμηθειών.
Σϋλοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 για την κϊλυψη των
λειτουργικών αναγκών τησ ΑΕΠΠ, επιβϊλλεται κρϊτηςη ύψουσ 0,06% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ
προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ επύ όλων των
ςυμβϊςεων που ςυνϊπτονται μετϊ την ϋναρξη ιςχύοσ τησ κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ του πϋμπτου
εδαφύου τησ παραγρϊφου αυτόσ. Σο ποςό τησ κρϊτηςησ παρακρατεύται από την Αναθϋτουςα Αρχό ςτο
όνομα και για λογαριαςμό τησ ΑΕΠΠ και κατατύθεται ςε ειδικό τραπεζικό λογαριαςμό, η διαχεύριςη του
οπούου γύνεται από την ΑΕΠΠ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτον ειδικό Κανονιςμό Οικονομικόσ
Διαχεύριςησ.
Ο Ανϊδοχοσ δεν ϋχει δικαύωμα να εκχωρόςει όλη ό μϋροσ τησ απαύτηςόσ του ςε οποιονδόποτε τρύτο,
παρϊ μόνο ςε Σρϊπεζα τησ επιλογόσ του.
ΑΡΘΡΟ 9
Εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ
Ο Ανϊδοχοσ, με την υπογραφό τησ παρούςασ ςύμβαςησ κατϋθεςε, ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β)
του Ν. 4412/2016, εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, ποςού……………………………, (5%
επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α.) και χρονικόσ διϊρκειασ αόριςτου χρόνου.
(ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ ςε ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ςύμφωνα με την παρ. 4 του
ϊρθρου 19 του Ν. 4412/2016, όλα τα μϋλη τησ ευθύνονται ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλεγγύωσ
και εισ ολόκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.)
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, όπωσ αυτό
ειδικότερα ορύζει.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό όλων των όρων τησ
ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό
παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ.
Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν τα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10
Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ
Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του
Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.
Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον Ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ.
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εφαρμόζει τισ διατϊξεισ τησ εργατικόσ και
αςφαλιςτικόσ νομοθεςύασ και τησ νομοθεςύασ περύ υγεύασ και αςφϊλειασ των εργαζομϋνων και
πρόληψησ του επαγγελματικού κινδύνου.
ΑΡΘΡΟ 11
Τπεργολαβύα
Ο Ανϊδοχοσ για την υλοπούηςη του ϋργου, θα χρηςιμοποιόςει του υπεργολϊβουσ που ϋχει
προςδιορύςει ςτην προςφορϊ του.
Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ λόγω ανϊθεςησ τησ
εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ
παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου
Αναδόχου.
Κατϊ την υπογραφό τησ παρούςασ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ δηλώνει το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ
και τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ των υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ
και οι οπούοι εύναι οι εξόσ: ……………………………………………………………………...
Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη
διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο,
τον οπούο θα χρηςιμοποιόςει εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ςύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ
ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδόχου με
υπεργολϊβο/υπεργολϊβουσ τησ ςύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ
αυτόσ ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/των τμημϊτων τησ
ςύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε από νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα. ε περύπτωςη που ο Ανϊδοχοσ ϋχει ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ του
υπεργολϊβου όςον αφορϊ ςτη χρηματοοικονομικό επϊρκεια – τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα,
ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ Διακόρυξησ, προβλϋπονται ςτη διακόρυξη του διαγωνιςμού οι όροι
ςχετικϊ με τη διαδικαςύα και τισ προώποθϋςεισ αντικατϊςταςόσ του.
Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετούνται οι υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν.
4412/2016, δύναται να επαληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ και για τμόμα ό τμόματα τησ ςύμβαςησ που
ανατύθενται ςε υπεργολϊβουσ. Όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι
αποκλειςμού του υπεργολϊβου, απαιτεύ την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα
ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του Ν. 4412/2016.
Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από τουσ υπεργολϊβουσ,
δεν αύρει την ευθύνη του κυρύου αναδόχου.
Ο εργολϊβοσ και ο υπεργολϊβοσ ευθύνονται αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον, ϋναντι των εργαζομϋνων
για την καταβολό των πϊςησ φύςεωσ αποδοχών και αςφαλιςτικών ειςφορών.
ε κϊθε περύπτωςη την πλόρη ευθύνη για την ολοκλόρωςη του ϋργου φϋρει αποκλειςτικϊ ο
Ανϊδοχοσ.
ΑΡΘΡΟ 12
Ποινικϋσ ρότρεσ - Έκπτωςη
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 203 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ
ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που ϋγινε ςτο όνομα του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν,
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με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου
οργϊνου
α) αν δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ
υπηρεςύασ, που εύναι ςύμφωνεσ με τη ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και
β) αν υπερβεύ υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του Αναδόχου από ςύμβαςη παροχόσ υπηρεςιών κατϊ
την περ. γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 203, η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ ςτον Ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η
οπούα μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου αυτού και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των
ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο Ανϊδοχοσ θϋτοντασ προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. Η
ταςςόμενη προθεςμύα πρϋπει να εύναι εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ
όχι μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με την ειδικό όχληςη,
παρόλθε χωρύσ ο Ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30)
ημερών από την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ
Αρχόσ. την απόφαςη προςδιορύζονται οι λόγοι τησ μη ςυμμόρφωςησ του Αναδόχου προσ την ειδικό
όχληςη και αιτιολογεύται η ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν.
Ο οικονομικόσ φορϋασ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη όταν ςυντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ
βύασ.
τον οικονομικό φορϋα που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από τη ςύμβαςη, επιβϊλλεται, με απόφαςη του
αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ
καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ
τησ ςύμβαςησ.
Επιπλϋον, μπορεύ να επιβληθεύ προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςύνολο των
ςυμβϊςεων προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Ν.
4412/2016, κατϊ τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 74 αυτού.
Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ
ςύμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που τυχόν χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ
του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..
Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ:
α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ
προβλεπόμενησ με τη ςύμβαςη προθεςμύασ (πρόγραμμα βαρδιών) επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5%
επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α. των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα,
β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ Υ.Π.Α. επύ τησ
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα.
Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του αναδόχου.
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρύξει τον
ανϊδοχο ϋκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 13
Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ
Η ςύμβαςη δύναται να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα
ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου.
ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο
Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, ςυμπληρωματικό εγγύηςη, το
ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ αύξηςησ εκτόσ Υ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 14
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Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ
Σο ΕΚΔΔΑ μπορεύ, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη
ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον:
α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
β) ο Ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ λόγουσ αποκλειςμού από τη διαγωνιςτικό διαδικαςύα, και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει
αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ,
γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον Ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων
που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη του
Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ.
Η ςύμβαςη καταγγϋλλεται υποχρεωτικϊ εφόςον ςυντρϋχει η περύπτωςη τησ παραγρϊφου 5 ό τησ
παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ οι τελευταύεσ ιςχύουν.
ΑΡΘΡΟ 15
Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 205 του Ν. 4412/2016, ο Ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των
αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, να υποβϊλει προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ
και ουςύασ ενώπιον του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών, από την
ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου ςυλλογικού οργϊνου. Η εν λόγω
απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ διοικητικό προςφυγό.
ΑΡΘΡΟ 16
Εχεμύθεια
ύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 21 του Ν. 4412/2016, καθ' όλη την διϊρκεια τησ
ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει
εμπιςτευτικϋσ και να μη γνωςτοποιόςει ςε οποιοδόποτε τρύτο, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ
που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των
υποχρεώςεών του. Επύςησ, αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να μην γνωςτοποιόςει μϋροσ ό το ςύνολο
του ϋργου που θα εκτελϋςει χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η
υποχρϋωςη αυτό επεκτεύνεται και ςτο προςωπικό του, καθώσ και ςε κϊθε τυχόν υπεργολϊβο
απαςχολεύ ςχετικϊ.
ε περύπτωςη ουςιώδουσ παραβύαςησ των υποχρεώςεωσ τόρηςησ τησ εμπιςτευτικότητασ κατϊ τα
ανωτϋρω, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ϋχει δικαύωμα να κηρύξει τον Ανϊδοχο ϋκπτωτο, με όλεσ τισ ςυνακόλουθεσ
ςυνϋπειεσ. ε κϊθε δε περύπτωςη ϋχει δικαύωμα να διεκδικόςει την αποκατϊςταςη οποιαςδόποτε
τυχόν ζημύασ όθελε υποςτεύ από την αντιςυμβατικό ςυμπεριφορϊ του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 17
Σρόποσ επικοινωνύασ – γλώςςασ ςύμβαςησ
Η ϋγγραφη επικοινωνύα μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του Αναδόχου (ϋγγραφα, διοικητικϋσ εντολϋσ κ.α.)
θα πραγματοποιεύται ταχυδρομικϊ, τηλεγραφικϊ, τηλεομοιοτυπικϊ ό με ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο. ε
κϊθε περύπτωςη ο αποςτολϋασ λαμβϊνει κϊθε αναγκαύο μϋτρο για να εξαςφαλύςει την παραλαβό του
εγγρϊφου και την απόδειξό τησ.
Η γλώςςα τησ ςύμβαςησ εύναι η Ελληνικό. Κϊθε επικοινωνύα μεταξύ του Αναδόχου και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
γύνεται ςτην Ελληνικό γλώςςα.
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ΑΡΘΡΟ 18
υμβατικό πλαύςιο – Εφαρμοςτϋα νομοθεςύα
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τησ με αριθ.
πρωτ. …/… Διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.
Ο Ανϊδοχοσ του ϋργου και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. θα προςπαθούν να ρυθμύζουν βϊςει τησ καλόσ πύςτησ και των
ςυναλλακτικών ηθών, κϊθε διαφορϊ, που τυχόν θα προκύψει ςτισ μεταξύ τουσ ςχϋςεισ κατϊ τη
διϊρκεια τησ ιςχύοσ τησ ςύμβαςησ.
Για κϊθε διαφωνύα που θα ανακύψει ςχετικϊ με την παρούςα ςύμβαςη, καθώσ και από την εκτϋλεςη
τησ ςυμβϊςεωσ, αρμόδια εύναι τα Δικαςτόρια των Αθηνών, εφαρμοςτϋο δε δύκαιο εύναι πϊντοτε το
Ελληνικό.
ΑΡΘΡΟ 19
Σελικϋσ διατϊξεισ
Σο κεύμενο τησ παρούςασ ςύμβαςησ (μετϊ των παραρτημϊτων τησ) περιλαμβϊνει τουσ όρουσ και τισ
δεςμεύςεισ μεταξύ των μερών και κατιςχύει παντόσ ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο ςτηρύζεται. Για τυχόν
θϋματα που δε ρυθμύζονται ρητώσ από τη ςύμβαςη, ό ςε περύπτωςη που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικού όροι και διατϊξεισ αυτόσ, θα λαμβϊνονται υπόψη κατϊ ςειρϊ η Διακόρυξη, η οικονομικό
προςφορϊ του Αναδόχου και, τϋλοσ, η τεχνικό του προςφορϊ.
Κατϊ τα λοιπϊ, ιςχύουν οι όροι τησ με αριθ. πρωτ. ……….Διακόρυξησ, που αποτελεύ
αναπόςπαςτο μϋροσ τησ παρούςασ, οι όροι τησ τεχνικόσ και τησ οικονομικόσ προςφορϊσ του
αναδόχου.
Συχόν τροποποιόςεισ τησ παρούςασ ύμβαςησ θα πρϋπει να εύναι απολύτωσ ςυμβατϋσ προσ τη
Διακόρυξη, την πρϊξη κατακύρωςησ και την προςφορϊ, χωρύσ να τη μεταβϊλουν ουςιωδώσ. Συχόν
τροποποιόςεισ ό προςθόκεσ ςυνομολογούνται αποκλειςτικϊ και μόνο εγγρϊφωσ. Για τυχόν θϋματα
που δεν ρυθμύζονται από τουσ όρουσ τησ παρούςασ, ιςχύουν οι διατϊξεισ των νομοθετημϊτων περύ
προμηθειών του Δημοςύου, καθώσ και οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Α.Κ., από τισ οπούεσ διϋπεται η
παρούςα.
Η μη ϊςκηςη εκ μϋρουσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α μύα ό περιςςότερεσ φορϋσ οποιουδόποτε δικαιώματοσ ό
δικαιωμϊτων που παρϋχονται ςε αυτό από την παρούςα ςύμβαςη ό το νόμο, δεν εύναι ούτε θεωρεύται
ανοχό, τροποπούηςη όρου ό αποδυνϊμωςη του δικαιώματόσ του, αλλϊ δικαιούται να αςκόςει τϋτοιο ό
τϋτοια δικαιώματα, οποτεδόποτε το κρύνει ςκόπιμο ό επιθυμητό προσ προςταςύα των ςυμφερόντων
του, επικαλούμενο το δικαύωμα που εύχε, αλλϊ δεν εύχε αςκόςει ςτο παρελθόν.
Η παρούςα ςυντϊχθηκε ςε δύο (2) πρωτότυπα, τα οπούα, αφού αναγνώςθηκαν, υπεγρϊφηςαν από τα
ςυμβαλλόμενα μϋρη ωσ ακολούθωσ, ϋλαβε δε κϊθε μϋροσ από ϋνα.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το

Για τον Ανϊδοχο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ
H ΠΡΟΕΔΡΟ

ΙΥΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΣΙΔΟΤ
Αν. Καθηγότρια ΑΠΘ

ελίδα 100

