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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Τουριςτικι Ιαματικι Επιχείρθςθ
Διμου Αλεξανδροφπολθσ
Ανϊνυμθ Εταιρεία (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)
Ρλατεία Κφπρου

Ρόλθ

Αλεξανδροφπολθ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

68131

Τθλζφωνο

25510 88340

Φαξ

25510 88342

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

tourismaxd@hotmail.com

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Σοφία Τερηι (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.tieda.gr

τοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τουριςτικισ Ιαματικισ Επιχείρθςθσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ
www.tieda.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλεξανδροφπολθσ : www.alexpolis.gr και μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από ςτα ανωτζρω ςτοιχεία επικοινωνίασ

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16. κακϊσ και το
ν.4605/01-04-2019 άρκρο 43.

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. Θ δαπάνθ τθσ ςφμβαςθσ κα
βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, ετϊν 2019 και 2020

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των χϊρων αρμοδιότθτασ
Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με δυνατότθτα
ενεργοποίθςθσ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ με ςκοπό τθ χρονικι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ και ωσ εξάντλθςθσ
του προχπολογιςμοφ του ζργου ι τθν τροποποίθςθ των προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : (Υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 90910000-9)
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Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ
(200.000,00€) μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ και κα βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, ετϊν 2019 και
2020.
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (200.000,00€) μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, με δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ, για χρονικι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ εξάντλθςθσ του προχπολογιςμοφ του ζργου ι τθν
τροποποίθςθ των προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν.
Θ εταιρεία δεν είναι υπόχρεθ να εξαντλιςει τον προχπολογιςμό του ζργου.
Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ χαμθλότερθσ προςφερόμενθσ τιμισ εργατοϊρασ

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
- του ν. 4605/2019 <<Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν προςταςία τθσ
τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο)
από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016) - Μζτρα για τθν
επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ>>.
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

-

του άρκρου 68 “υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νζο
αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”
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-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »

-

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),

-

Τισ διατάξεισ του Ν.3463/06 «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων»

-

Τισ διατάξεισ του Ν.3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

-

τθν υπ’ αρικ. 2019/06/Ι απόφαςθ του ΔΣ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. περί «Ζγκριςθσ πρωτογενοφσ Αιτιματοσ και
ζγκριςθσ ανάλθψθσ δαπάνθσ για τα ζτθ 2019-2020» (ΑΔΑΜ: REQ 19REQ005239196
&19REQ005240356 ).

-

Τθν υπ’ αρικμ απόφαςθ του Δ.Σ. 2019/06/I.A. τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, (ΑΔΑ: Ω40ΜΟΛΜ8-ΒΣ) για τον κακοριςμό
των όρων διενζργειασ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω
υπθρεςίασ.
Τθν υπ’ αρικμ .2019/06/Ι.Β. απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, (ΑΔΑ: Ω40ΜΟΛΜ8-ΒΣ) περί ςυγκρότθςθσ
επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ Κακαριότθτασ.
(ΑΔΑΜ:19REQ005240356.)

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 25/07/2019 και ϊρα 14:00 π.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν 31/07/2019 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10 :00π.μ

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 19PROC005245441
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 76984
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Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ζχει ςταλεί για δθμοςίευςθ ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 & άρκρο 43 του Ν. 4605/2019 :

Β) Θμεριςιεσ Τοπικζσ Νομοφ:



ΓΝΩΜΗ
Ελεύθερη Θράκη

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Ρροσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και το Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *e-ΤΕΥΔ+ ςε επεξεργάςιμθ μορφι (xml), αναρτικθκε επίςθσ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Τουριςτικισ Ιαματικισ Επιχείρθςθσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ www.tieda.gr και ςτθν ιςτοςελίδα του
Διμου Αλεξανδροφπολθσ : www.alexpolis.gr

Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων :

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τον Ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ (& θ εξόφλθςθ
αυτϊν πρζπει να προθγείται τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ)

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:




θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ:)με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ



οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά



το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ, που επίςθσ περιλαμβάνεται ςε Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ

το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+, που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ
παροφςασ

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζντεκα (11) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν.
β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των
αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
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Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν δίνονται ςτα Ραραρτιματα IV και V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ (ςφμφωνα με
το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ IV), που ανζρχεται ςτο ποςό των τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ (4.000,00 €) .
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι για εκατόν πενιντα (150) θμζρεσ από τθν
επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.7, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
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2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
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προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(δ) εάν 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, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παροφςασ,
(ε) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ των παρ. 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3
2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι των
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, θ οποία αποδεικνφεται από τθν εγγραφι τουσ ςτα μθτρϊα του οικείου
επιμελθτθρίου (ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ) τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ςτον τομζα τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.
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2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
α) να ζχουν αποδεδειγμζνθ τεχνογνωςία και εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ παρόμοιων υπθρεςιϊν,(υπθρεςία
κακαριότθτα) τθν οποία οφείλουν να αποδείξουν κατακζτοντασ λίςτα με ζνα τουλάχιςτον ζργο ςτον
τομζα παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ με άμεςο ι ζμμεςο εργολάβο.
β) να διακζτουν προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ κακϊσ και τα κατάλλθλα μθχανιματα και
τεχνικό εξοπλιςμό για τθν ανάλθψθ τθσ παροχισ υπθρεςίασ, ςτο ςφνολο των χϊρων αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ
ΑΕ
γ) να ζχουν επιςκεφτεί και λάβει γνϊςθ όλων των προσ κακαριςμό χϊρων αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ ΑΕ και οι
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ τουσ καλφπτουν πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
δ) να χρθςιμοποιοφν τα απαιτοφμενα υλικά και εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ τουσ

2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
τα πρότυπα διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ (π.χ. EN ISO 9001) και διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ και
υγείασ τθσ εργαςίασ (π.χ. OHSAS 18001).

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τo κριτιριο τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ (τθσ
παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τθ ςχετικι
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ
ικανότθτεσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.

2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ςτο Ραράρτθμα
ΙΙ, ζχει αναρτθκεί από τθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ ςε επεξεργάςιμθ μορφι (αρχείο doc) και αποτελεί ενθμερωμζνθ
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ ζχει καταρτιςτεί βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ
158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ).
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2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
1

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1.
Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2.
Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται
και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)
3.
Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4.
Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
γ) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ (αϋ, γϋ, δϋ και εϋ) τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ τουσ ςτα μθτρϊα του οικείου
επιμελθτθρίου (ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ) τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ςτον τομζα τθσ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) λίςτα με τα κυριότερα ζργα που ζχουν εκτελζςει ι εκτελοφν τα τελευταία 3 ζτθ ςτον τομζα παροχισ
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, που κα ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςισ τουσ με αυτό τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ
β) κατάλογο προςωπικοφ που απαςχολοφν
γ) λίςτα μθχανθμάτων και τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που διακζτουν και πρόκειται να χρθςιμοποιιςουν ςτα
πλαίςια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
δ) βεβαίωςθ από τθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ με θμερομθνία προγενζςτερθ του διαγωνιςμό ότι ζχουν
επιςκεφτεί(καταλθκτικι θμερομθνία επίςκεψθσ ςτουσ χϊρουσ 22/07/2019 και ζχουν λάβει γνϊςθ όλων
των προσ κακαριςμό χϊρων που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
ε) υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 ότι ζχουν λάβει γνϊςθ όλων των προσ κακαριςμό χϊρων
αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, ότι οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ καλφπτουν πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
και το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ και ότι κα
χρθςιμοποιοφν τα απαιτοφμενα υλικά και εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ τουσ.
ςτ)Αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν κακαριςμοφ , αμεςότθτα κάλυψθσ διαφόρων ζκτακτων αναγκϊν
,μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου από τθν Ανακζτουςα Αρχι με ανϊτατο όριο τισ δφο ϊρεσ.
Αρικμόσ διακζςιμου προςωπικοφ για τθν κάλυψθ διαφόρων ζκτακτων αναγκϊν κακαριςμοφ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ ,με κατϊτατο όριο τουσ πζντε(5) εργάτεσ κακαριότθτασ. Υποβάλλοντασ τουλάχιςτον
δφο (2) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ ,όπου ευκρινϊσ κα αναγράφεται θ ζκτακτθ ανάγκθ ςτθν οποία
ανταποκρίκθκε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.
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η)Βεβαίωςθ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ επιςκζφτθκε τουσ χϊρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
,ζλεγξε τισ εγκαταςτάςεισ και διαπίςτωςε ότι πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν απρόςκοπτθ και
αςφαλι εργαςία του προςωπικοφ του, ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ (το άτομο που κα
επιςκεφκεί τουσ χϊρουσ κα φζρει εξουςιοδότθςθ με κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από τον
οικονομικό φορζα και τθν οποία κα κατακζτει ςτθν ΤΙΕΔΑ Α.Ε. γα να λάβει και τθν βεβαίωςθ ).
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6,
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ
οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα ηθτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Αναγνωρίηονται επίςθσ ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ
ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να
αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν
ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.7. α) θ ανακζτουςα αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, υποβάλλει
γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό
αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε
περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ προςκομίηουν υποχρεωτικά
ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε
βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ
υψθλισ» ςοβαρότθτασ.
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Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7, για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ
(προςωπικό, εξοπλιςμό, μζςα κλπ), προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για
τον ςκοπό αυτό.2

2.3 Κξηηήξην Αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τθσ χαμθλότερθσ προςφερόμενθσ τιμισ εργατοϊρασ

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Θλεκτρονικι Διαδικαςία
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Υπουργικισ
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ, κακϊσ και
ςτο ν.4605/01-04-2019 άρκρο 43.

2

Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
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Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ
ειδικι θλεκτρονικι φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο
pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
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2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(Ραράρτθμα ΙΙ) και ζχει αναρτθκεί ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc.
β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και
περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο και ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςε μορφι (pdf) τον πίνακα οικονομικισ
ανάλυςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. Στον πίνακα ανάλυςθσ οικονομικισ
προςφοράσ κα πρζπει να εμφανίηονται και να ςυμπλθρϊνονται (με τθν προβλεπόμενθ από τον πίνακα
ανάπτυξθ), όλα τα επί μζρουσ κόςτθ (απαράβατοσ όροσ) και ιδιαίτερα το κόςτοσ εργατικϊν των
προςφερόμενων υπθρεςιϊν και οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων. Το κόςτοσ των εργατικϊν δεν κα πρζπει (με
ποινι αποκλειςμοφ) να υπολείπεται του ελάχιςτου νομίμου (βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ και τθσ εν ιςχφ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ).
Αναλυτικά ςτο κόςτοσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται όλεσ οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ των ανάλογων
φορζων (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), πάςθσ φφςεωσ δϊρα, άδειεσ, αντικατάςταςθ αδειοφχων ,αςκζνειεσ, αποηθμιϊςεισ,
φόροι, γενικά ζξοδα, κζρδοσ αναδόχου, και το ΦΡΑ το οποίο βαραίνει τθν ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Επίςθσ ςτο κόςτοσ κα
πρζπει να περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τα ζξοδα μεταφοράσ, κακϊσ και
οποιαδιποτε άλλθ ειςφορά, επιβάρυνςθ ι δαπάνθ ακόμα και εάν δεν αναφζρεται.
Στο φάκελο οικονομικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνονται επίςθσ τα λοιπά αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα
ΙΙΙ τθσ παροφςασ, ςτοιχεία.
Θ οικονομικι προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να καλφπτει το εργατικό κόςτοσ
εργαηόμενου πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ).
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ ανά ανκρωποϊρα κα δίνεται ςε ευρϊ.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016.

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν
είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
ςτ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν 31 /07/2019 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 10 :00 π.μ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ επιτροπι αξιολόγθςθσ διενζργειασ του ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ ςφμφωνα με
N.4412/2016 κακϊσ και το ν.4605/01-04-2019 .



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ
και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μόνο ςτθν ανακζτουςα
αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των
οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
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προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. *Επιςθμαίνεται ότι θ εκτίμθςθ και τα ςχετικά αιτιματα προσ τουσ προςφζροντεσ για τθν
παροχι εξθγιςεων ςχετικά με το αν μία προςφορά φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι εναπόκεινται ςτθν κρίςθ
είτε τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν προςφορϊν, είτε του
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. ε κάκε περίπτωςθ θ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςχετικά με τισ αςυνικιςτα
χαμθλζσ προςφορζσ και τθν αποδοχι ι όχι των ςχετικϊν εξθγιςεων εκ μζρουσ των προςφερόντων
ενςωματϊνεται ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία απόφαςθ+
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία
απόφαςθ+
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και
«Οικονομικι Προςφορά», θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο
θαηαθύξσζεο

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο

-

Γηθαηνινγεηηθά

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο
2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
ψθφιακι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται μετά
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2..
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου
pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα
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με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζς ω τθσ
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.
Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά
τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν.
4412/2016

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Οι όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εξειδικεφονται ςτο Σχζδιο Σφμβαςθσ του Ραραρτιματοσ VI τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ εκτζλεςθσ υπθρεςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβο.
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
4.6.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του
άρκρου 68 του ν. 3863/2010.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Γηάξθεηα ζύκβαζεο
Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ με
δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ με Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, για χρονικι
παράταςι τθσ και ωσ εξάντλθςθσ του προχπολογιςμοφ του ζργου.

5.2 Σξόπνο πιεξσκήο
5.2.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε δεδουλευμζνου μινα με χρθματικό ζνταλμα
πλθρωμισ, με βάςθ τισ εργατοϊρεσ εργαςίασ που προςζφερε ο Ανάδοχοσ, μετά από βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των εργαςιϊν. Θ εταιρεία δεν είναι υπόχρεθ να
εξαντλιςει τον προχπολογιςμό του ζργου. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν
προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του
άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και των κάτωκι δικαιολογθτικϊν που κα προςκομίηονται από
τον Ανάδοχο ςτθν ΤΙΕΔΑ:
Ι)

Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ

ΙΙ)

Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ

IΙΙ)

Αντίγραφο αποδεικτικοφ υποβολισ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ Διλωςθσ (Α.Ρ.Δ.)

ΙV)

Ραραςτατικό εξόφλθςθσ μθνόσ του αςφαλιςτικοφ φορζα των εργαηομζνων

5.2.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

5.3 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο – Παξαιαβή αληηθεηκέλνπ
5.3.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από αρμόδια
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ
και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
5.3.2.Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ
Ραρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςουν επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του
αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.

5.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε
Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ υπθρεςιϊν, θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί επίςθσ το δικαίωμα μθ
καταβολισ μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ, που αφορά ςτισ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα,
ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί πλθμμελισ κακαριςμόσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ
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Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ ζχει το δικαίωμα να περικόψει ποςοςτό μζχρι το 50% και όχι
λιγότερο από 10% επί τθσ κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, ι και να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ εάν
επαναλθφκεί πλθμμελισ κακαριςμόσ.
Για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ, που κα προκλθκεί από τθν πλθμμελι εκτζλεςθ του ζργου
κακαριότθτασ, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο, από τθν ανακζτουςα αρχι, ποινικι ριτρα αντίςτοιχου
ποςοφ, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ των παραλείψεων του, παρακρατοφμενθ από τθ μθνιαία
αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ, θ πιο πάνω ριτρα κα διπλαςιάηεται, διατθροφμενου του
δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Αν ο ανάδοχοσ διακόψει (χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) το ζργο, πριν τθν θμερομθνία
λιξεωσ του χρόνου ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ θμερθςίωσ για κάκε θμζρα
διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, ίςθσ με το 1/30 τθσ μζςθσ μθνιαίασ αμοιβισ
του (υπολογιηόμενθσ ωσ το 1/12 τθσ προχπολογιηόμενθσ ετιςιασ δαπάνθσ).
Στθν ανωτζρω περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο, να προβεί ςε
απευκείασ ανάκεςθ (με ελεφκερθ τιμι) των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε τρίτο και να αξιϊςει, από τον ζκπτωτο
ανάδοχο, τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ, παράλλθλα με τθν αξίωςθ για κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ.

5.5 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

5.6 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ) και 5.5 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα
εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που
ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΣΙΕΔΑ ΑΕ
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από TRIANTAFYLLOS ARVANITIDIS
ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΘ
ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟ
Ημερομηνία: 2019.07.09 12:14:39 EEST
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο – Δηδηθνί Όξνη (Αληηθείκελν) ηεο ύκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Οι προσ κακαριςμό χϊροι, αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, είναι οι εξισ:
α) ο χϊροσ του δθμοτικοφ κάμπινγκ Αλεξανδροφπολθσ (γραφεία, χϊροσ καταςκινωςθσ, πλαη),
β) θ δθμοτικι πλαη Αλεξανδροφπολθσ,
γ) ο κερινόσ κινθματογράφοσ Αλεξανδροφπολθσ «ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ»,
δ) το πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ Αλεξανδροφπολθσ,
ε) οι εγκαταςτάςεισ των ιαματικϊν πθγϊν Τραϊανοφπολθσ (χϊροσ λουτρϊν, ξενοδοχείο, περιβάλλων
χϊροσ) και
Σε ότι αφορά ειδικότερα το δθμοτικό κάμπινγκ και τθν δθμοτικι πλαη, διευκρινίηονται τα κάτωκι:
Φιλοξενοφνται ςε χερςαία ζκταςθ, ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου 100.000m². Σε αυτι περιλαμβάνεται
ζκταςθ αιγιαλοφ, 18.000m² περίπου, όπου κατά τθ κερινι περίοδο τοποκετοφνται ξαπλϊςτρεσ, ομπρζλεσ,
κακίςματα. Θ ςυνολικι δομθμζνθ επιφάνειά τουσ ανζρχεται περίπου ςτα 1.700m² και περιλαμβάνει τα
γραφεία ςτθν είςοδο, μαγειρεία, WC, ντουσ, αποδυτιρια, αποκικεσ και βοθκθτικά κτίςματα. Στισ λοιπζσ
υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ υπάρχουν κζςεισ για ςκθνζσ και τροχόςπιτα κακϊσ και χϊροσ για ακλοπαιδιζσ.
Σε ότι αφορά τισ ιαματικζσ πθγζσ διευκρινίηεται ότι οι πθγζσ φιλοξενοφνται ςε χερςαία ζκταςθ, ςυνολικισ
επιφάνειασ περίπου 47.662,08m². Σε αυτι τθν ζκταςθ ςυμπεριλαμβάνονται το ξενοδοχείο , το
υδροκεραπευτιριο ,το γραφείο ςτθν είςοδο ,βοθκθτικά κτίςματα οι αποκικεσ .
Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκεφκοφν τουσ προσ κακαριςμό χϊρουσ, προκειμζνου να
ςυντάξουν τισ προςφορζσ τουσ, απευκυνόμενοι ςτθ Ανακζτουςα Αρχι
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Οι εργαςίεσ κακαριότθτασ κα περιλαμβάνουν θμεριςια, εβδομαδιαία και μθνιαία κακαριότθτα και κα
ζχουν ςαν γενικό χαρακτθριςτικό και απαραίτθτθ προχπόκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν ςωςτι και
υγιεινι διατιρθςθ και εμφάνιςθ των χϊρων τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ανά πάςα ςτιγμι. Θ κακαριότθτα αφορά όλουσ
ανεξάρτθτα τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. κακϊσ και τουσ περιβάλλοντεσ υπαίκριουσ χϊρουσ
και κα γίνεται όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων Κυριακϊν και αργιϊν κακϋ όλο το
24ϊρο.
Ενδεικτικά αναφζρονται:
Κακθμερινζσ εργαςίεσ


Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλα υλικά κακαριςμοφ όλων των κοινοχριςτων χϊρων,
διαδρόμων, ειςόδων, κλιμακοςταςίων.



Γενικό πλφςιμο των τουαλετϊν με κατάλλθλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανϊν και των
ςκεπαςμάτων αυτϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, κυρϊν, πλακιδίων, κακρεπτϊν, δαπζδων, ουρθτθρίων ,
παρακφρων. Για τον κακαριςμό των τουαλετϊν κα καταβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι και
ςχολαςτικότθτα.



Άδειαςμα των καλακιϊν απορριμάτων, κακάριςμα, πλφςιμο εντόσ τουσ και αντικατάςταςθ πλαςτικισ
ςακοφλασ
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Κακαριςμόσ γραφείων : ξεςκόνιςμα και κακάριςμα, άδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων και
τοποκζτθςθ νζασ ςακοφλασ κακθμερινά, πλφςιμο εντόσ τουσ όταν υπάρχει ανάγκθ, ςκοφπιςμα και
ςφουγγάριςμα των δαπζδων



Σκοφπιςμα με θλεκτρικζσ ςκοφπεσ των χαλιϊν και των μοκετϊν.



Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα



Μεταφορά των ςάκων των απορριμμάτων καλά δεμζνων ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, για να τουσ
παραλαμβάνει το απορριμματοφόρο του Διμου.

Περιοδικζσ εργαςίεσ
•

Κακάριςμα όλων των υαλοπινάκων (τηαμιϊν), των παρακφρων των γραφείων κακϊσ και των
κοινοχριςτων χϊρων, εςωτερικά και εξωτερικά, όποτε κρίνεται αναγκαίο

•

Κακαριςμόσ μπαλκονιϊν: όποτε κρίνεται αναγκαίο

•

Κακαριςμόσ εςχαρϊν και φρεατίων όμβριων υδάτων από αντικείμενα και φερτά υλικά, όποτε
κρίνεται αναγκαίο

Στθν παροφςα ςυμπεριλαμβάνεται και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που δεν αναφζρεται ςτα προθγοφμενα,
πλθν όμωσ κρίνεται απαραίτθτθ για τθν καλι λειτουργία και εμφάνιςθ των χϊρων. Το απαςχολοφμενο
προςωπικό πρζπει να επαρκεί για τθν άψογθ υλοποίθςθ των απαιτιςεϊν τθσ παροφςθσ αλλά και των
ιςχυόντων κανόνων περί υγιεινισ και αςφαλοφσ εμφάνιςθσ των χϊρων.
Τζλοσ, περιλαμβάνεται θ αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν κακαριςμοφ οι οποίεσ κα πρζπει να
αντιμετωπίηονται από τον ανάδοχο με αμεςότθτα (εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δε κα υπερβαίνει τισ
δφο (2) ϊρεσ), μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ από τθν ΤΕΙΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
Ο ανάδοχοσ που κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κα απαςχολεί προςωπικό κατανεμθμζνο ςε
βάρδιεσ για τον κακαριςμό όλεσ τισ θμζρεσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ εργάςιμεσ ι μθ. Ρριν από τθν ζναρξθ
κάκε μινα τθσ ςφμβαςθσ (και ανάλογα με τισ αυξομειοφμενεσ ανάγκεσ τθσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ) θ
ΤΙΕΔΑ Α.Ε. κα δίδει εντολι ςχετικά με τον ακριβι αρικμό των κακαριςτϊν που κα κακαρίηουν τουσ χϊρουσ
τθσ, τουσ ακριβείσ χϊρουσ που κα κακαρίηουν και τθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ απαςχόλθςθσ τουσ.
Σε περίπτωςθ ζκτακτων αναγκϊν κακαριςμοφ, αυτζσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται από τον ανάδοχο με
αμεςότθτα, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δε κα υπερβαίνει τισ δφο (2) ϊρεσ από τθν παραλαβι
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν ΤΕΙΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Σφμφωνα με το άρκρο 37 του Ν. 2072/1992, «οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου
δικαίου (ν.π.δ.δ.) και οι οργανιςμοί τοπικι αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) επιτρζπεται να ανακζτουν με ςφμβαςθ
ζργου, κατά τισ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα, τθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ κακαριότθτασ κτθριακϊν
εγκαταςτάςεων και των παραρτθμάτων τουσ ςε ειδικά ςυνεργεία κακαριςμοφ, εφόςον θ αμοιβι του
αναδόχου δεν υπερβαίνει τθν απαιτοφμενθ δαπάνθ για τθν πλιρωςθ των κενϊν οργανικϊν κζςεων του
οικείου κλάδου ι ειδικότθτασ. Αν δεν εκδθλωκεί ενδιαφζρον από εταιρείεσ ι επιχειριςεισ, επιτρζπεται θ
ανάκεςθ με ςφμβαςθ ζργου ςε ιδιϊτεσ επαγγελματίεσ».
Με το άρκρο 33 παρ. 1α του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο,
εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαίςιο δθμοςιονομικισ
ςτρατθγικισ 2012-2015», καταργικθκαν οι κενζσ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, οργανικζσ κζςεισ
πολιτικϊν δθμοςίων υπαλλιλων, υπαλλιλων των ΟΤΑ α’ και β’ βακμοφ και των λοιπϊν νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου.
Θ κατάργθςθ των κενϊν οργανικϊν κζςεων ςτον κλάδο τθσ κακαριότθτασ οδιγθςε ςε αδυναμία τιρθςθσ
των ειδικϊν προχποκζςεων του Ν. 2072/1992. Συνεπεία των ανωτζρω, κακϊσ και του γεγονότοσ ότι ςτθν
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αρμοδιότθτα τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανικουν χϊροι τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ και υψθλισ επιςκεψιμότθτασ κακ’
όλθ τθ διάρκεια του ζτοσ, ειδικότερα δε κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, ο κακαριςμόσ των οποίων
απαιτεί ειδικευμζνο προςωπικό και εξοπλιςμό, αλλά και για λόγουσ δθμόςιασ υγείασ κρίνεται αναγκαία
και επιτακτικι θ ανάκεςθ των εργαςιϊν ςε ςυνεργεία κακαριςμοφ με τθν διαδικαςία του ανοικτοφ
διαγωνιςμοφ, προχπολογιςμοφ 200.000,00€, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ετθςίωσ.
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, κα πρζπει το ςυνεργείο κακαριςμοφ να αποτελείται από ικανό αρικμό
κακαριςτϊν/ςτριϊν, ζτςι ϊςτε να διενεργοφνται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ, ανάλογα με τισ
αυξομειοφμενεσ ανάγκεσ τθσ ΤΙΕΔΑ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
Ειδικά για τθν περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν κακαριςμοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
διακζτει κατ’ ελάχιςτο (5) εργάτεσ κακαριότθτασ.
Ο ανάδοχοσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα προςκομίςει αναλυτικι ονομαςτικι κατάςταςθ
εργαηομζνων που κα απαςχολθκεί ανά χϊρο. Δε κα πραγματοποιοφνται αλλαγζσ του προςωπικοφ του
ςυνεργείου κακαριότθτασ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ και τθν ζγκριςθ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 και
ςυγκεκριμζνα, τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Ο ανάδοχοσ κα
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αςτικά και ποινικά για το προςωπικό που απαςχολεί και τισ
υποχρεϊςεισ που ζχει προσ αυτό, όπωσ και κάκε ατφχθμα που τυχόν κα ςυμβεί από τυχαίο γεγονόσ ι
ελλιπι μζτρα αςφαλείασ.
2. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τθν επανόρκωςθ κάκε ηθμίασ που τυχόν κα προκλθκεί ςτουσ
προσ κακαριςμό χϊρουσ, ςε αντικείμενο ι ςε οποιοδιποτε πρόςωπο από μζςα και υλικά που κα
χρθςιμοποιεί, κακϊσ και για κάκε πράξθ ι παράλειψθ του προςωπικοφ του.
3. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται αποκλειςτικά για κάκε παράβαςθ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ και των
υποχρεϊςεϊν του προσ τουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει
ςτθν Υπθρεςία μασ κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτο εν λόγω ζργο με πλιρθ
ςτοιχεία, νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα μασ και ότι άλλο του ηθτθκεί και να το αςφαλίςει με δικζσ του
δαπάνεσ, για κάκε είδουσ ατφχθμα.
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, οι οποίεσ απορρζουν από τθν Εργατικι και
Αςφαλιςτικι Νομοκεςία, θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν
παρ. 4 του άρκρου 68 του Ν.3863/2010.
5. Ο μιςκόσ, τα επιδόματα αδείασ, τα δϊρα Χριςτουγζννων και Ράςχα κ.λ.π. κακϊσ και οι εργοδοτικζσ
ειςφορζσ, βαρφνουν τον ανάδοχο.
6. Για τθν πλθρωμι του αναδόχου, εκτόσ των άλλων δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται, κα προςκομίηει
και κατάςταςθ αςφάλιςθσ προςωπικοφ ότι τα άτομα αςφαλίςτθκαν κανονικά μαηί με το τιμολόγιο
παροχισ υπθρεςιϊν.
7. Θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ δεν φζρει καμία αςτικι ι άλλθ ευκφνθ ζναντι του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΓ
Επιζςνάπεηαι απσείο xml πποκειμένος οι Οικονομικοί Φοπείρ να ηο ζςμπληπώζοςν μέζω ηηρ
πλαηθόπμαρ https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start
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ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό
αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ
τόπου) (εάν υπάρχει):

*……+
*……+

Γενικζσ πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι
μεςαία επιχείρθςθii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι * + Ναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο * + Πχι
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει [ + Άνευ αντικειμζνου
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ
ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ V.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του α) *……+
πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι
πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία γ) *……+
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά
περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογοiii:

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα δ) * + Ναι * + Πχι
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ
που λείπουν ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ του μζρουσ
IV
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ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) * + Ναι * + Πχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
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, (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Τρόποσ ςυμμετοχισ:

Απάντθςθ

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία * + Ναι * + Πχι
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με
άλλουσiv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ 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) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ β) *……+
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ γ) *……+
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
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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:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

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

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ * +Ναι * +Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζναν από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Ανάλογα με τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με το μζροσ IV, για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτισ ικανότθτεσ των οποίων ςτθρίηεται .
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 (ν.4412/2016) ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτθix·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσx·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxi·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxii.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxiii το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
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 ναι, αναφζρετεxv:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,

* + Ναι * + Πχι

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·

β) *……+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xiv
α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxvii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε 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 ;xviii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ
ΑΦΑΛΙΘ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

να

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xix
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, Απάντθςθ:
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, * + Ναι * + Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίουxx;
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε * + Ναι * + Πχι
από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισxxi :
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:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ
εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων
ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ περιςτάςεισxxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό * + Ναι * + Πχι
επαγγελματικό παράπτωμα (ιδίωσ δε οι λόγοι που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 68 του ν. 3863/2010), το οποίο κζτει εν
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του)
Εάν
ναι,
να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

[.......................]
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι * + Ναι * + Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxiii κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα
τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν
ναι,
να
πλθροφορίεσ:

αναφερκοφν

λεπτομερείσ *….................+

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει * + Ναι * + Πχι
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 ;
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
Α: Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Καταλλθλότθτα
Απάντθςθ
1)
Ο
οικονομικόσ
φορζασ
είναι *…+
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxiv του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο * + Ναι * + Πχι
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα * …+ * + Ναι * + Πχι
εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Απάντθςθ:

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποδεδειγμζνθ * + Ναι * + Πχι
τεχνογνωςία και εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ ενόσ
ζργου παρόμοιων υπθρεςιϊν (κακαριότθτασ)
ωσ άμεςοσ ι ζμμεςοσ εργοδότθσ.
*Κατάλογοσ ζργων+
Ρεριγραφι

ποςά

2) Ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει προςωπικό * + Ναι * + Πχι
επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ κακϊσ και
τα κατάλλθλα μθχανιματα και τεχνικό
εξοπλιςμό για τθν ανάλθψθ τθσ παροχισ
υπθρεςίασ
ςτο
ςφνολο
των
χϊρων
αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ ΑΕ:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιςκεφτεί και * + Ναι * + Πχι
ζχει λάβει γνϊςθ όλων των προσ κακαριςμό
χϊρων αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ ΑΕ και οι
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του καλφπτουν
πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ
παροφςασ:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα χρθςιμοποιεί τα * + Ναι * + Πχι
απαιτοφμενα υλικά και εξοπλιςμό για τθν
εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ χριςθσ
τουσ:
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Γ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Απάντθςθ:
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να * + Ναι * + Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ διαχείριςθσ ποιότθτασ (π.χ. EN
ISO 9001) και διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ και
υγείασ τθσ εργαςίασ (π.χ. OHSAS 18001)
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

Μζροσ V: Σελικζσ δθλϊςεισ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙIΙ – Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά


Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να δίδεται ςε ΕΥΩ και κα περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ που
είναι απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ (εργατικζσ αμοιβζσ - μιςκοί – δϊρο
Χριςτουγζννων, δϊρο Ράςχα, επίδομα αδείασ, αντικατάςταςθ αδειοφχων, ειςφορζσ ΙΚΑ και
λοιπϊν αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων,
εργολαβικό κζρδοσ κ.λ.π.), κακϊσ και τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. Στθν οικονομικι προςφορά επί ποινι
αποκλειςμοφ κα πρζπει να αναλφονται όλα τα παραπάνω, ςφμφωνα με τον ςυνθμμζνο πίνακα
ανάλυςθσ εργατικοφ κόςτουσ κακϊσ και ο αναλυτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ αυτοφ.



Στθν οικονομικι προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει υπολογιςκεί εφλογο διοικθτικό
κόςτοσ και εργολαβικό κζρδοσ, ςφμφωνα με τον ςυνθμμζνο πίνακα ανάλυςθσ εργατικοφ κόςτουσ.
Το ςφνολο όλων των παραπάνω δε κα πρζπει να υπολείπεται του 3,5% επί τθσ τελικισ
προςφερόμενθσ τιμισ εργατοϊρασ (άνευ ΦΡΑ)



Στθν οικονομικι προςφορά ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να
εξειδικεφει τισ παρακάτω πλθροφορίεσ: Τον αρικμό των εργαηομζνων, τισ θμζρεσ και ϊρεσ
εργαςίασ, τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι
κατακζτοντασ αντίγραφο αυτισ, κακϊσ και τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.



Θ οικονομικι προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ κα πρζπει να καλφπτει το εργατικό κόςτοσ
εργαηόμενου πλιρουσ απαςχόλθςθσ (40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ).



Ρροςφορζσ που δεν αναγράφουν τισ τιμζσ ςε ΕYΩ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.



Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, αυτι απορρίπτεται
ωσ απαράδεκτθ.



Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.



Θ προςφερόμενθ ςυνολικι αμοιβι χωρίσ ΦΡΑ, όπωσ αυτι κα προκφπτει από τθ ςυμπλιρωςθ του
ςυνθμμζνου Ρίνακα ανάλυςθσ εργατικοφ κόςτουσ, κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των
προςφορϊν.



Θ ανωτζρω μζγιςτθ προςφερόμενθ ςυνολικι αμοιβι προςφοράσ χωρίσ ΦΡΑ, ανά εργαηόμενο,
ανά εργατοϊρα, ορίηεται από τθν ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ςτο ποςό των εννζα (9,00) ευρϊ.
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΤΘ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΟΩΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΟ ΑΝΑ
ΩΡΑ (€)
ΤΨΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΕΝΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ ΠΑΘ ΦΤΕΩ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΤ

Χ1

ΤΨΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΙΦΟΡΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Χ1

∆ΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΚΟΣΟ

Χ1

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆Ο

Χ1

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΧΩΡΙ ΦΠΑ

Χ1

ΦΠΑ 24%

Χ1

ΤΝΟΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΜΕ ΦΠΑ –
ΣΕΛΙΚΘ ΑΜΟΙΒΘ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ1).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ2) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ
…………………………4 υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι

ΑΦΜ:

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................……………
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................……………
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................…………… 5
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ
τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ
.....................................................6 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν
ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………... 7
ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ
μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ
Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ8.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
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το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

2

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

3

Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό.
Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ.

4

ο.π. υπος. 3.

5

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.

6

Συνοπτικι περιγραφι των προσ παροχι υπθρεςιϊν.

7

ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.

8

Άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016.

9

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν,
με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ1).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ)2................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3.

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..4 υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι

ΑΦΜ:

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων:
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ..................
(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και
ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία)
........................
Διακιρυξθ5
...........................
τθσ/του
(Ανακζτουςασ
Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε6.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)

1

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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2

Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

3

Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ (ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ).

4

Ππωσ υποςθμείωςθ 3.

5

Συνοπτικι περιγραφι των προσ παροχι υπθρεςιϊν.

6

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα
κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν,
με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο
ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΙΑΜΑΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΔΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘΣ
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ
(Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)
ΑΦΜ: 997712721, Δ.Ο.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΘ
ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ
Σαχ/κι Δ/νςθ :
Σθλζφωνο
FAX
E-mail

:
:
:

Ρλατεία Κφπρου 17
68132 Αλεξ/πολθ
25510-88340
25510 88342
tourismaxd@hotmail.com

ΤΜΒΑΘ υπ’ αρικμ …………….
Για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ ΣΙΕΔΑ Α.Ε.
Στθν Αλεξανδροφπολθ ςιμερα, τθν ……………….., θμζρα …………………, ςτα γραφεία τθσ Τουριςτικισ
Ιαματικισ Επιχείρθςθσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.), μεταξφ:

Αφενόσ:
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τθσ Τουριςτικισ Ιαματικισ Επιχείρθςθσ Διμου Αλεξανδροφπολθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία (Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.) (ΑΦΜ
997712721, ∆ΟΥ Αλεξανδροφπολθσ), νόμιμα εκπροςωποφμενου από τον Τριαντάφυλλο Αρβανιτίδθ,
Ρρόεδρο Δ.Σ. τθσ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε. (καλοφμενθ ςτο εξισ ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ),

και αφετζρου:

τθσ εταιρείασ …………... (ΦΕΚ ΤΑΕΕΡΕ & ΓΕΜΘ ……………….) που εδρεφει ςτθν οδό ……….………, με ΑΦΜ
……………….., ∆.Ο.Υ. ……………………. και αρ. ΓΕΜΘ ………………., νομίμωσ εκπροςωποφμενθσ από τον …………….
(Α.∆.Τ. …………………..), (καλοφμενθ ςτο εξισ θ ΑΝΑΔΟΧΟΣ)

και ζχοντασ υπόψθ:

1. Τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Α.Ρ. …./………. Ρρωτογενζσ αίτθμα το οποίο
αναρτικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο ∆θμοςίων Συμβάςεων με Α∆ΑΜ: ……..
2. Τθν υπ’ αρικ. «Ζγκριςθ πρωτογενοφσ Αιτιματοσ και ζγκριςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ για τα ζτθ . . .»
(ΑΔΑΜ: . . . . ).
3. Τθν υπ’ αρικμ . . . απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, (ΑΔΑ:…..) για τον κακοριςμό των όρων
διενζργειασ θλεκτρονικοφ διεκνοφσ ανοικτοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ για τθν παροχι τθσ ωσ άνω
υπθρεςίασ.
4. Τθν από …………………. προςφορά τθσ εταιρείασ ……………………………..
5. Τθν Α.Ρ……………….. (Α∆Α:…………………) απόφαςθ κατακφρωςθσ.
ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχτθκαν τα ακόλουκα:

Ανατίκενται ςτθν ΑΝΑΔΟΧΟ οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ αρμοδιότθτασ Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε., για
χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ. Θ ςφμβαςθ δφναται να παρατακεί
χρονικά ι να τροποποιθκεί ωσ προσ το αντικείμενο των προκθρρυςόμενων εργαςιϊν με Απόφαςθ του Δ.Σ.
τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΧΩΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Οι προσ κακαριςμοί χϊροι, αρμοδιότθτασ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, είναι οι εξισ:
α) ο χϊροσ του δθμοτικοφ κάμπινγκ Αλεξανδροφπολθσ (γραφεία, χϊροσ καταςκινωςθσ, πλαη),
β) θ δθμοτικι πλαη Αλεξανδροφπολθσ,
γ) ο κερινόσ κινθματογράφοσ Αλεξανδροφπολθσ «ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ»,
δ) το πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ Αλεξανδροφπολθσ,
ε) οι εγκαταςτάςεισ των ιαματικϊν πθγϊν Τραϊανοφπολθσ (χϊροσ λουτρϊν, ξενοδοχείο, περιβάλλων
χϊροσ) και
Σε ότι αφορά ειδικότερα το δθμοτικό κάμπινγκ και τθν δθμοτικι πλαη, διευκρινίηονται τα κάτωκι:
Φιλοξενοφνται ςε χερςαία ζκταςθ, ςυνολικισ επιφάνειασ περίπου 100.000m². Σε αυτι περιλαμβάνεται
ζκταςθ αιγιαλοφ, 18.000m² περίπου, όπου κατά τθ κερινι περίοδο τοποκετοφνται ξαπλϊςτρεσ, ομπρζλεσ,
κακίςματα. Θ ςυνολικι δομθμζνθ επιφάνειά τουσ ανζρχεται περίπου ςτα 1.700m² και περιλαμβάνει τα
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γραφεία ςτθν είςοδο, μαγειρεία, WC, ντουσ, αποδυτιρια, αποκικεσ και βοθκθτικά κτίςματα. Στισ λοιπζσ
υπαίκριεσ εγκαταςτάςεισ υπάρχουν κζςεισ για ςκθνζσ και τροχόςπιτα κακϊσ και χϊροσ για ακλοπαιδιζσ.
Σε ότι αφορά τισ ιαματικζσ πθγζσ διευκρινίηεται ότι οι πθγζσ φιλοξενοφνται ςε χερςαία ζκταςθ, ςυνολικισ
επιφάνειασ περίπου 47.662,08m². Σε αυτι περιλαμβάνονται το ξενοδοχείο , το υδροκεραπευτιριο ,το
γραφείο ςτθν είςοδο .βοθκθτικά κτίςματα και οι αποκικεσ .
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ
Οι εργαςίεσ κακαριότθτασ κα περιλαμβάνουν θμεριςια, εβδομαδιαία και μθνιαία κακαριότθτα και κα
ζχουν ςαν γενικό χαρακτθριςτικό και απαραίτθτθ προχπόκεςθ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν ςωςτι και
υγιεινι διατιρθςθ και εμφάνιςθ των χϊρων τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ανά πάςα ςτιγμι. Θ κακαριότθτα αφορά όλουσ
ανεξάρτθτα τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ τθσ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. κακϊσ και τουσ περιβάλλοντεσ υπαίκριουσ χϊρουσ
και κα γίνεται όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, ςυμπεριλαμβανομζνων Κυριακϊν και αργιϊν.
Ενδεικτικά αναφζρονται
Κακθμερινζσ εργαςίεσ


Σκοφπιςμα και ςφουγγάριςμα με κατάλλθλα υλικά κακαριςμοφ όλων των κοινοχριςτων χϊρων,
διαδρόμων, ειςόδων, κλιμακοςταςίων,



Γενικό πλφςιμο των τουαλετϊν με κατάλλθλα απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανϊν και των
ςκεπαςμάτων αυτϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, κυρϊν, πλακιδίων, κακρεπτϊν, δαπζδων, ουρθτθρίων ,
παρακφρων. Για τον κακαριςμό των τουαλετϊν κα καταβάλλεται ιδιαίτερθ προςοχι και
ςχολαςτικότθτα.



Άδειαςμα των καλακιϊν απορριμάτων, κακάριςμα, πλφςιμο εντόσ τουσ και αντικατάςταςθ πλαςτικισ
ςακοφλασ



Κακαριςμόσ γραφείων : ξεςκόνιςμα και κακάριςμα, αδειαςμα των καλακιϊν απορριμμάτων και
τοποκζτθςθ νζασ ςακοφλασ κακθμερινά, πλφςιμο εντόσ τουσ όταν υπάρχει ανάγκθ, ςκοφπιςμα και
ςφουγγάριςμα των δαπζδων



Σκοφπιςμα με θλεκτρικζσ ςκοφπεσ των χαλιϊν και των μοκετϊν.



Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων από διάφορα πεταμζνα αντικείμενα



Μεταφορά των ςάκων των απορριμμάτων καλά δεμζνων ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, για να τουσ
παραλαμβάνει το απορριμματοφόρο του ∆ιμου.

Περιοδικζσ εργαςίεσ
•

Κακάριςμα όλων των υαλοπινάκων (τηαμιϊν), των παρακφρων των γραφείων κακϊσ και των
κοινοχριςτων χϊρων, εςωτερικά και εξωτερικά, όποτε κρίνεται αναγκαίο

•

Κακαριςμόσ μπαλκονιϊν: όποτε κρίνεται αναγκαίο

•

Κακαριςμόσ εςχαρϊν και φρεατίων όμβριων υδάτων από αντικείμενα και φερτά υλικά, όποτε κρίνεται
αναγκαίο

Στθν παροφςα ςυμπεριλαμβάνεται και οποιαδιποτε άλλθ εργαςία που δεν αναφζρεται ςτα προθγοφμενα,
πλθν όμωσ κρίνεται απαραίτθτθ για τθν καλι λειτουργία και εμφάνιςθ των χϊρων. Το απαςχολοφμενο
προςωπικό πρζπει να επαρκεί για τθν άψογθ υλοποίθςθ των απαιτιςεϊν τθσ παροφςθσ αλλά και των
ιςχυόντων κανόνων περί υγιεινισ και αςφαλοφσ εμφάνιςθσ των χϊρων
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ
H Aνάδοχοσ κα απαςχολεί προςωπικό κατανεμθμζνο ςε βάρδιεσ για τον κακαριςμό όλεσ τισ θμζρεσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, εργάςιμεσ ι μθ. Ρριν από τθν ζναρξθ κάκε μινα τθσ ςφμβαςθσ (και ανάλογα με
τισ αυξομειοφμενεσ ανάγκεσ τθσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ) θ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. κα δίδει εντολι ςχετικά με τον
Σελίδα 52

ΑΔΑ: Ψ9ΠΞΟΛΜ8-ΜΗ2

ακριβι αρικμό των κακαριςτϊν που κα κακαρίηουν τουσ χϊρουσ τθσ, τουσ ακριβείσ χϊρουσ που κα
κακαρίηουν και τθ διάρκεια τθσ θμεριςιασ απαςχόλθςθσ τουσ.
Σε περίπτωςθ ζκτακτων αναγκϊν κακαριςμοφ, αυτζσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται από τον ανάδοχο με
αμεςότθτα, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ που δε κα υπερβαίνει τισ δφο (2) ϊρεσ από τθν παραλαβι
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν ΤΕΙΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Θ Ανάδοχοσ κα απαςχολεί ικανό αρικμό κακαριςτϊν/ςτριϊν, ανάλογα με τισ αυξομειοφμενεσ ανάγκεσ τθσ
ΤΙΕΔΑ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ζτςι ϊςτε να διενεργοφνται οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ κακαριςμοφ.
Ειδικά για τθν περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν κακαριςμοφ, θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να
διακζτει κατ’ ελάχιςτο (5) εργάτεσ κακαριότθτασ.
Θ ανάδοχοσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκόμιςε αναλυτικι ονομαςτικι κατάςταςθ
εργαηομζνων που κα απαςχολθκεί ανά χϊρο. ∆εν κα πραγματοποιοφνται αλλαγζσ του προςωπικοφ του
ςυνεργείου κακαριότθτασ, χωρίσ τθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ και τθν ζγκριςθ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ – ΠΑΡΑ∆ΟΘ – ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από αρμόδια
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ-Ραραλαβισ, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
του ΕΓΟΔΟΤΘ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016.
Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο
οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ
του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ
τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςουν επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του
αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.
Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι διαπιςτϊςει ότι θ Ανάδοχοσ δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ,
τότε αρνείται να υπογράψει τθν παραλαβι των εργαςιϊν, ςυντάςςει Ρρακτικό μθ παραλαβισ των
εργαςιϊν που τυχόν δεν πραγματοποιικθκαν (αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου που δεν
εκτελζςτθκε) και παραπζμπει το κζμα ςτον ΕΓΟΔΟΤΘ (κακϊσ και τθν πρόταςι τθσ για πικανζσ κυρϊςεισ
προσ τθν Ανάδοχο). Ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ αποφαςίηει κατά πρϊτον είτε να κάνει ζντονθ υπόδειξθ ςτθν Ανάδοχο
να τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι οτιδιποτε άλλο κρίνει ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ. Σε
περίπτωςθ που θ Ανάδοχοσ ςυνεχίηει να μθν τθρεί τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ
διατθρεί το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ.
Αντιςυμβατικι ενδεικτικά λογίηεται θ ςυμπεριφορά τθσ Αναδόχου εφόςον:
α) ∆εν χρθςιμοποιεί το αναγκαίο προςωπικό.
β) Το προςωπικό του δεν ανταποκρίνεται ςτισ προχποκζςεισ που ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ κζτει με τθ ςφμβαςθ.
γ) Θ ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ κρίνεται απαράδεκτθ.
δ) Θ ποιότθτα και ποςότθτα των απαραίτθτων προϊόντων κακαριςμοφ και απολφμανςθσ είναι ελλιπισ
κλπ.
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ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΤ
1. Θ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 και
ςυγκεκριμζνα, τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί
υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Ο ανάδοχοσ κα
είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ αςτικά και ποινικά για το προςωπικό που απαςχολεί και τισ
υποχρεϊςεισ που ζχει προσ αυτό, όπωσ και κάκε ατφχθμα που τυχόν κα ςυμβεί από τυχαίο γεγονόσ ι
ελλιπι μζτρα αςφαλείασ.
2. Θ Ανάδοχοσ ευκφνεται απεριόριςτα για τθν επανόρκωςθ κάκε ηθμίασ που τυχόν κα προκλθκεί ςτουσ
προσ κακαριςμό χϊρουσ, ςε αντικείμενο ι ςε οποιοδιποτε πρόςωπο από μζςα και υλικά που κα
χρθςιμοποιεί, κακϊσ και για κάκε πράξθ ι παράλειψθ του προςωπικοφ του.
3. Θ Ανάδοχοσ ευκφνεται αποκλειςτικά για κάκε παράβαςθ τθσ Εργατικισ Νομοκεςίασ και των
υποχρεϊςεϊν του προσ τουσ Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει
ςτθν Υπθρεςία μασ κατάςταςθ του προςωπικοφ που κα απαςχολεί ςτο εν λόγω ζργο με πλιρθ
ςτοιχεία, νόμιμθ παραμονι ςτθ χϊρα μασ και ό,τι άλλο του ηθτθκεί και να το αςφαλίςει με δικζσ του
δαπάνεσ, για κάκε είδουσ ατφχθμα.
Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Αναδόχου, οι οποίεσ απορρζουν από τθν Εργατικι και
Αςφαλιςτικι Νομοκεςία, θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν
παρ. 4 του άρκρου 68 του Ν.3863/2010.
4. Ο μιςκόσ, τα επιδόματα αδείασ, τα δϊρα Χριςτουγζννων και Ράςχα κ.λ.π. κακϊσ και οι εργοδοτικζσ
ειςφορζσ, βαρφνουν τθν Ανάδοχο.
5. Για τθν πλθρωμι τθσ Αναδόχου, εκτόσ των άλλων δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται, κα προςκομίηει
και κατάςταςθ αςφάλιςθσ προςωπικοφ κακϊσ και αντίγραφο βιβλιαρίου αγοράσ ενςιμων ότι τα
άτομα που απαςχολικθκαν, αςφαλίςτθκαν κανονικά. Θ Ανάδοχοσ εταιρεία υποχρεοφται να κατακζςει
ςτθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ τθν κατάςταςθ προςωπικοφ κεωρθμζνθ από τθ ∆/νςθ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ μαηί με
το τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν.
7. Θ ΤΙΕΔΑ ΑΕ δεν φζρει καμία αςτικι ι άλλθ ευκφνθ ζναντι του προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΘΜΑ - ΠΛΘΡΩΜΘ
Θ αξία από τθν ανάκεςθ ςυμβατικϊν εργαςιϊν κακαριότθτασ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν εξιντα
χιλιάδων ευρϊ (200.000,00 €) πλζον ΦΠΑ, ενϊ θ ςυμφωνθκείςα τιμι ανά εργατοϊρα, ανά εργαηόμενο
(ςφμφωνα με τθν προςφορά του αναδόχου) είναι ………. Ευρϊ (…,00 €) πλζον ΦΠΑ.
Στισ ανωτζρω δαπάνεσ περιλαμβάνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ
δαπάνθ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ο οποίοσ βαρφνει τθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Θ ςυμβατικι δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, ετϊν 2019 και 2020.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε δεδουλευμζνου μινα με χρθματικό ζνταλμα
πλθρωμισ, με βάςθ τισ εργατοϊρεσ εργαςίασ που προςζφερε ο Ανάδοχοσ, μετά από βεβαίωςθ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των εργαςιϊν. Κάκε μινα και πριν από κάκε
πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίηει ςτθν ΤΙΕΔΑ:
Ι)

Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ

ΙΙ)

Βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ

IΙΙ)

Αντίγραφο αποδεικτικοφ υποβολισ Αναλυτικισ Ρεριοδικισ ∆ιλωςθσ (Α.Ρ.∆.)

ΙV)

Μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ εξόφλθςθσ ανά εργαηόμενο προσ ζλεγχο

V)

Ρίνακα (κατάςταςθ) προςωπικοφ
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VI)

Ταμειακό παραςτατικό μθνόσ από τον αςφαλιςτικό φορζα των εργαηομζνων

Θ μιςκοδοτικι κατάςταςθ κα προςκομίηεται ςτο ΙΚΑ για ζλεγχο και ςτθ ςυνζχεια κα δίδεται φωτοτυπία
ςτα αρμόδια όργανα τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ - Ραραλαβισ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτουσ χϊρουσ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ,
εφόςον διαπιςτϊνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν, για τισ οποίεσ ζχει εκδοκεί το υπό πλθρωμι
τιμολόγιο, ςυντάςςει πρωτόκολλο παραλαβισ και το υποβάλλει ςτθν ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ


Θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Κακαριότθτασ κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ,
τθν υπ’ αρικ. 01/2019 διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και με τισ επί μζρουσ εντολζσ και οδθγίεσ
τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ-παραλαβισ.



Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ και του επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ολικι
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 44 12/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.



Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ζργου ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ διατθρεί το δικαίωμα μθ καταβολισ
μζρουσ ι όλθσ τθσ αποηθμίωςθσ, που αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί
πλθμμελισ κακαριςμόσ, μετά από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ – Ραραλαβισ, ο
ΕΓΟΔΟΤΘΣ ζχει το δικαίωμα να περικόψει ποςοςτό μζχρι το 50% και όχι λιγότερο από 10% επί τθσ
κακαρισ αξίασ του τιμολογίου, ι και να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ εάν επαναλθφκεί πλθμμελισ
κακαριςμόσ.
Για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμιάσ ι βλάβθσ, που κα προκλθκεί από τθν πλθμμελι εκτζλεςθ του
ζργου κακαριότθτασ, κα επιβάλλεται ςτον ανάδοχο, από τθν ανακζτουςα αρχι, ποινικι ριτρα
αντίςτοιχου ποςοφ, ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ των παραλείψεων του, παρακρατοφμενθ από
τθ μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ, θ πιο πάνω ριτρα κα διπλαςιάηεται,
διατθροφμενου του δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Αν ο ανάδοχοσ διακόψει (χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ) το ζργο, πριν τθν θμερομθνία
λιξεωσ του χρόνου ςφμβαςθσ, υποχρεοφται ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ θμερθςίωσ για κάκε
θμζρα διακοπισ και μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ ςφμβαςθσ, ίςθσ με το 1/30 τθσ μζςθσ μθνιαίασ
αμοιβισ του (υπολογιηόμενθσ ωσ το 1/12 τθσ προχπολογιηόμενθσ ετιςιασ δαπάνθσ).
Στθν ανωτζρω περίπτωςθ ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτθ τθν Ανάδοχο, να προβεί ςε
απευκείασ ανάκεςθ (με ελεφκερθ τιμι) των ςχετικϊν εργαςιϊν ςε τρίτο και να αξιϊςει, από τθν
ζκπτωτθ Ανάδοχο, τθν τυχόν προκφπτουςα διαφορά τιμισ, παράλλθλα με τθν αξίωςθ για κατάπτωςθ
τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ υπζρ αυτοφ.

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΙ∆ΙΚΘ ΡΘΣΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΣΘΣΑ
Θ Ανάδοχοσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι αυτισ, δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ
κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα
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εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και
μετά τθ λιξθ αυτισ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί, μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
παράβαςθ των υποχρεϊςεων τθσ ωσ άνω ριτρασ, εκ μζρουσ τθσ Αναδόχου, θ τελευταία κθρφςςεται
ζκπτωτθ. (Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν θ Ανάδοχοσ είναι
κοινοπραξία, για όλα τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ)
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΓΓΤΘΕΙ
Κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, θ Ανάδοχοσ προςκόμιςε εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ (αρικμ. Εγγυθτικισ Επιςτολισ ………………………………. τθσ …………………… Τράπεηασ), το
φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ αξίασ των υπό εκτζλεςθ υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ, με θμερομθνία ζναρξθσ τθν
………………………… και θμερομθνία λιξθσ τθν ………………………….με δικαίωμα παράταςθσ
εϊσ
εξαντλιςεωσ προχπολογιςμοφ του ζργου
Θ ςφμβαςθ δφναται να παρατακεί χρονικά ι να τροποποιθκεί ωσ προσ το αντικείμενο των
περιγραφόμενων εργαςιϊν με Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Κατά τα λοιπά ιςχφουν και δεςμεφουν τθν Ανάδοχο οι όροι τθσ υπϋαρικ. …………………διακιρυξθσ, τθσ
Α.Ρ……………….. κατακυρωτικισ απόφαςθσ τθσ ΤΙΕΔΑ ΑΕ, κακϊσ και θ οικονομοτεχνικι προςφορά τθσ.
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ
Θ παροφςα μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ∆ΩΙ∆ΙΚΙΑ
Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ιςχυρότερο από κάκε άλλο κείμενο, εκτόσ προφανϊν
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν εν γζνει. Θ παροφςα (ςφμβαςθ) διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Κάκε
διαφορά ι διαφωνία μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν που αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι και τθν
ερμθνεία τθσ παροφςασ, λφνεται από τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν περιοχι τθσ Ακινασ και που
κακίςτανται αποκλειςτικά αρμόδια.

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφεται νόμιμα από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ ςε . . . (..) όμοια αντίτυπα, από τα οποία, .. (..) αντίτυπα ζλαβε ο ΕΓΟΔΟΤΘΣ, ζνα (1)
αντίτυπο ζλαβε θ Ανάδοχοσ και ζνα (1) αντίτυπο απεςτάλθ ςτθν …..

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΙΕΔΑ Α.Ε.

ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

ii

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.
iii

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

iv

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

v

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.”
vi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
vii

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ 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).
ix

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 φμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν με αυτιν Πρωτοκόλλων.
x

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, 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.
xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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”.
xii

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (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.".
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Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
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Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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Στθν 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).
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Σθμειϊνεται 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
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Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxiii

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxiv

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
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