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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ’ αξ. 02/2019
ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΔΗΓΟ: ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ
ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΠΜΑ
ΟΠΧ ΠΔΡΗΓΡΑΦΟΝΣΑΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
Α. Β. Γ. Γ. Δ. &Σ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 34.500,00 Δπξώ ρσξίο ΦΠΑ
42.780,00 Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ
ΣΔΥΝΗΚΔ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΝΑΗ

Πιένλ
ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθήο
άπνςεο ηηκή

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
02/07/2019

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:
θαη ώξα 12:00
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο :
1. ηνπ Ν. 1079/80 (ΦΔΚ 239/η.Α/14-10-80) «Πεξί Οξγαληζκνχ θαη Λεηηνπξγίαο
ηεο ΔΠΜΑ».
2. ηνπ Ν. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία
89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΚ Α/173), φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4055/2012 (ΦΔΚ Α/51).
3. ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ
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Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη πιένλ ηζρχεη.
1. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ»
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-082016).
4. ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Φ.Δ.Κ. Α΄/145/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ
απφ ηνπο Γηαηάθηεο»
5. Σν Ν. 4270/14 (ΦΔΚ 143/η. Α/28-06-2014) «Αξρέο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο.»
6. Σελ απφθαζε 4241/127/30-01-2019 (ΦΔΚ173/η. Β/2019) ηεο Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζέκα
«Καζνξηζκφο θαηψηαηνπ κηζζνχ θαη θαηψηαηνπ εκεξνκηζζίνπ γηα ηνπο
ππαιιήινπο θαη εξγαηνηερλίηεο φιεο ηεο ρψξαο»
7. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ‘Πξφγξακκα Γηαχγεηα’θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4210/2013 (ΦΔΚ 254/Α/21-11-2013)
«Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
8. Σελ
ΤΠΠΟΑ/ΓΓΓΤ/ΓΗΟΗΚ/ΣΓΠΔΦ158406/14679/13863/1084/01-06-2017
(ΑΓΑ:60ΤΒ4653Π4-82Μ), Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 267/η.ΤΟΓΓ/07-06-2017 πεξί
δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΜΑ, κε ηξηεηή ζεηεία
9. ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηε ζπλεδξίαζε
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2017 πεξί ζπγθξφηεζεο ζε ζψκα θαη εθινγήο Πξνέδξνπ θαη
Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ. ηεο ΔΠΜΑ.
10. ηηο
απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηηο
ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζηηο 16/04/2019 θαη 16/05/2019 «πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ
ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΠΜΑ
11. ηελ αξηζ.1026/2019 απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:Φ9Π0469ΖΓ9ΦΤΣ) γηα ηε δέζκεπζε πίζησζεο
γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ
Απνθαζίδνπκε
1. ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε Δπξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΠΜΑ,
(CPV90911000-6, NUTS:EL303, EL 306, EL 651 πξνυπνινγηζκνχ 34.500,00
ΔΤΡΩ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 42.780,00 ΔΤΡΩ κε ΦΠΑ.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα είλαη έλα έηνο .
Ζ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζα βαξχλεη ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΠΜΑ
ΚΑΔ 0845-1
Ζ αλαιπηηθή δηαθήξπμε ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν
ηεο ΔΠΜΑ www.nationalgallery.gr, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εθαξκνγήο ΓΗΑΤΓΔΗΑ

2

www.diavgeia.gov.gr θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr
ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
2. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία αλάξηεζεο ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη «ΚΜΖΓΖ»
3. ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ
02/07/2019
ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ
ΚΑΗ
ΜΟΤΔΗΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΟΤΣΟΤ
Άιζνο Διιεληθνχ
ηξαηνχ,
Αζήλα
Σ.Κ. 11525

ΖΜΔΡΑ

ΩΡΑ

Σξίηε

12:00

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη
από ηε δηαθήξπμε, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ
δηελεξγεί ην δηαγσληζκό.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη Γεκόζηα, από Δπηηξνπή πνπ έρεη
νξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011.
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ :
α. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
β. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
γ. πλεηαηξηζκνί
δ. Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηήλ ε ζχκβαζε εθ’ φζνλ ε ιήςε
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
5. Οη φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην επηζπλαπηφκελν
ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζηα Παξαξηήκαηα απηήο (Παξάξηεκα Α – Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο – Παξάξηεκα Β - Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο), ηα νπνία
απνηεινχλ αλαπφζηαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
6. Ζ Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη δσξεάλ κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη
ηνλ ηζηνρψξν ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο (www.nationalgallery.gr)
7. Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ
αξκφδηα Τπεξεζία, ζε έγγξαθα εξσηήκαηα.
Ζ Γηεπζχληξηα
Μαξίλα Λακπξάθε Πιάθα
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Αλήθεη ζηε δηαθήξπμε: 02/2019
ΣΔΤΥΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΡΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΣΧΝ
ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΠΜΑ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜE
ΓΡΑΠΣΔ ΠΡΟΦΟΡΔ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Ζ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΑΠΟΦΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ
ΠΡΟΘΔΜΗΑ
ΚΑΣΑΘΔΖ 02/07/2019
ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΚΩΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ
CPV 90911000-6
ΠΟΟΣΖΣΑ & ΜΟΝΑΓΑ
ΤΠΖΡΔΗΔ
ΜΔΣΡΖΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ
ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ
ΣΟ ΔΗΓΟ

ΣΖΝ

ΟΠΟΗΑ ΔΠΜΑ

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ

34.500,00 Δπξώ ρσξίο ΦΠΑ 42.780,00
Δπξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΠΟΤ
ΚΑΔ:0800/0845-1
ΒΑΡΤΝΔΗ
ΥΡΟΝΟ
ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ
ΔΣΖΗΑ ΤΜΒΑΖ
ΔΡΓΑΗΧΝ
ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
1.ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ
ΜΟΤΔΗΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΟΤΣΟΤ
Άιζνο Διιεληθνύ ηξαηνύ, Αζήλα
2.ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΠΜΑ
ΣΟ
ΝΑΤΠΛΗΟ
ηδεξάο Μεξαξρίαο 23 Ναύπιην
3. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΔΠΜΑ ΣΖΝ
ΑΗΓΗΝΑ – Μνπζείν Υ. Καπξάινπ,
ζέζε Πιαθάθηα - Αίγηλα
4. ΑΠΟΘΖΚΔ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ
ΣΖ ΔΠΜΑ
Μαγνύια Αηηηθήο
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Ζκεξνκελία
αλάξηεζεο
ζην
Κ.Μ.Ζ.Γ.Ζ.
θαη
ΓΗΑΤΓΔΗΑ
18/06/2019
Ζκεξνκελία
αλάξηεζεο
ζηνλ
δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΠΜΑ
www.nationalgallery.gr 18/06/2019
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ΠΑΡΑΛΑΒΖ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΡΑΣΖΔΗ

ΔΓΓΡΑΦΧΝ Λνγηζηήξην
ΔΠΜΑ
:
Άιζνο
Διιεληθνύ ηξαηνύ, Γνπδή - Αζήλα
Σ.Κ.11525 θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
από ηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο
ΔΠΜΑ www.nationalgallery.gr
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 02/07/2019
Οη ηηκέο ππόθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ
Γεκόζηνπ θαη ππέξ ηξίησλ λόκηκεο
θξαηήζεηο

Ζ ΔΠΜΑ δηθαηνχηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληφο ηεο θαηά ηελ ειεχζεξε
θξίζε ηεο θαη αδεκίσο γη’ απηή, λα απνξξίπηεη ή λα απνδέρεηαη κεξηθψο ή νιηθψο, ηηο
πξνζθνξέο. Ζ ΔΠΜΑ επηθπιάζζεη γη’ απηφ, ην δηθαίσκα λα πξνθξίλεη θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο
ην είδνο πνπ παξνπζηάδεη ηα πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά
πιενλεθηήκαηα. Τπεξεζίεο θαη είδε πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζ’ απηά πνπ
θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή δελ γίλνληαη δεθηά.
Άξζξν 1ν : Θεζκηθό Πιαίζην δηαγσληζκνύ
Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
(ΦΔΚ147/η. Α./08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (Πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» «πλνπηηθφο
Γηαγσληζκφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο» θαη ηηο δηαηάμεηο, φπσο ηξνπνπνηεκέλεο
θαη ζπκπιεξσκέλεο ηζρχνπλ.
1. ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011) «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη πιένλ ηζρχεη.
2. ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4210/2013 (ΦΔΚ 254/Α/21-11-2013)
«Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο
3. ηνπ Ν. 4270/14 (ΦΔΚ 143/η. Α/28-06-2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο.»
4. ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο
ηνπ ζηηο 16/04/2019 θαη 16/05/2019 θαη πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ
δηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε ηηκή, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΔΠΜΑ.
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5. ηελ αξηζ 1026/19 απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ:
ΦΤΣ) γηα ηε δέζκεπζε πίζησζεο γηα ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ.

Φ9Π0469ΖΓ9-

Άξζξν 2
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ - ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ
«παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο
ΔΠΜΑ» γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.
Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ: Μέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
πεληαθνζίσλ Δπξψ (34.500,00 €) πιένλ ΦΠΑ 24%, ήηνη ζαξάληα δχν ρηιηάδσλ
επηαθνζίσλ νγδφληα Δπξψ (42.780,00 €) ζπκ/λνπ ΦΠΑ
Άξζξν 3
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
Ο Γηαγσληζκφο, ε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ θαη ε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηελ
Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμ. νχηζνπ ζηελ έδξα ηεο, Άιζνο
Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, Αζήλα Σ.Κ.11525, FAX:2107232039 δηαδηθηπαθφο
ηφπνο www.nationalgallery.gr
Άξζξν 4
ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Απφ ηελ ΔΠΜΑ (Λνγηζηήξην), Άιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, Αζήλα
Σ.Κ.11525 θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο
ΔΠΜΑwww.nationalgallery.gr/ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ,
θαη
ηηο
ειεθηξνληθέο
δηεπζχλζεηο www.diavgeia.gov.gr θαη www.promitheus.gov.gr
Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ παξαιαβήο ηεο,
ππνρξενχληαη λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα
παξαξηήκαηα, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ, ηε ζεηξά ησλ άξζξσλ θ.ι.π θαη
εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε, λα ην γλσξίζνπλ ειεθηξνληθά ή
εγγξάθσο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν.
Όζνη ππνςήθηνη παξαιάβνπλ ειεθηξνληθά ηε δηαθήξπμε, νθείινπλ λα
ζπκπιεξψζνπλ θαη λα απνζηείινπλ ην έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε logistirio@nationalgallery.gr πξνθεηκέλνπ ε Αλαζέηνπζα
Αξρή λα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε
θαη λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνζηνιή ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ή
δηεπθξηλίζεσλ επ’ απηήο, ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηε
ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο εληχπνπ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε έρεη ν
ππνςήθηνο Αλάδνρνο.
Δλζηάζεηο- πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ
κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ζα απνξξίπηνληαη
σο
απαξάδεθηεο.
Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ πξνυπνζέηεη θαη απνηειεί ηεθκήξην φηη θάζε
δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη έρεη απνδεηρζεί αλεπηθχιαθηα ην
ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε.
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Ζ Αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλάιεςεο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ηξνπνπνίεζεο ή κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή
ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζήο ηεο απφ ην ελ ιφγσ έξγν ζε
θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ
ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο. Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ή θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή ηξίηα
πξφζσπα εμ νλφκαηφο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα
αξρή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.
Άξζξν 5
Γιώζζα ηεο δηαδηθαζίαο
Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή.
Όια ηα έγγξαθα πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πνπ ζα
ππνβάινπλ νη πξνζθέξνληεο ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηα ειιεληθά, κε εμαίξεζε ηερληθνχο
φξνπο πνπ κπνξεί λα αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφλ
λα απνδνζνχλ ζηα ειιεληθά.
Χο επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή
απφ εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα.
Άξζξν 6
Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο ΔΠΜΑ.
Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ην άλνηγκα ησλ θαθέισλ, ηελ εμέηαζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη γηα φπνην άιιν ζρεηηθφ
ζέκα
Άξζξν 7
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ απφ
ην Λνγηζηήξην ηεο ΔΠΜΑ (Μαξίλα Μαθξή ηει 2107232039) θαη ηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε logistirio@nationalgallery.gr
Άξζξν 8
ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
1. ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή
ελψζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν.4412/2016 θαη έρνπλ απφ ην λφκν
θαη/ή ην θαηαζηαηηθφ ηνπο δηθαίσκα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο ελ ιφγσ πξνθεξπζζφκελεο εξγαζίεο.
2. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα πιεξνχλ ηα ειάρηζηα επίπεδα, φζνλ αθνξά
ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο ηνπο ή ηθαλφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα
αλαιπηηθψο νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα Α ηνπ παξφληνο.
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3. Κάζε ππνςήθηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε ή ζπλεηαηξηζκφο)
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ είηε κεκνλσκέλα κε κηα κφλν
πξνζθνξά είηε σο κέινο κηαο θαη κφλν θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο.
4. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ
ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Ζ
Αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δχλαηαη λα δεηήζεη απφ
ηελ ππνςήθηα Έλσζε λα πεξηβιεζεί ηε κνξθή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ άξζξνπ
293 ηνπ λ. 4072/2012.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηα κέιε ηεο Έλσζεο επζχλνληαη έθαζηνο
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19
ηνπ λ. 4412/16
5. Γελ γίλνληαη απνδεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζηα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ λ. 4412/16
ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ λνκηθφ πξφζσπν ν ιφγνο
απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο αθνξά ζηα πξφζσπα ησλ δηαρεηξηζηψλ
ΔΠΔ/ΟΔ/ΔΔ, ή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ππνςήθηαο
ΑΔ. Δάλ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλα κφλν κέινο ηεο Έλσζεο, ε
ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ.
6. Απνθιείνληαη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ
θαζαξηζκνχ ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο. Χο
ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λνείηαη ηδίσο:
α) Ζ επηβνιή ζε βάξνο ηεο ππνςήθηαο εηαηξίαο, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηε ιήμε πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δχν
πξάμεσλ επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ
(10.000,00) Δπξψ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαζεκηά απφ ηηο
νπνίεο ραξαθηεξίδεηαη σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο θαη’
εθαξκνγή ηεο ΤΑ2063/Γ1 632/2011ή νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ξπζκίζεη
κειινληηθά ην πεξηερφκελν ησλ παξαβάζεσλ «πςειήο» θαη «πνιχ πςειήο»
ζνβαξφηεηαο,
β) ζε πεξίπησζε πνπ θεξπρζεί έθπησηε ε ππνςήθηα εηαηξεία, κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
γ) ε ππνβνιή ηεο θχξσζεο ηεο πξνζσξηλήο δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο
ζπγθεθξηκέλεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ή ηκήκαηνο ή ηκεκάησλ ηεο
επηρείξεζεο εθκεηάιιεπζεο θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1β ηνπ άξζξνπ
24 ηνπ λ. 3996/2011, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
δ) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ
Δηαηξεηψλ Παξνρήο Καζαξηζκνχ ή θαη Φχιαμεο» νη εηαηξείεο παξνρήο
ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή θαη /θχιαμεο πξνζθνκίδνπλ ππνρξεσηηθά έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηψλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ πεξί
κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» θαη «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο.
Κάζε ππνςήθηνο επί πνηλή απόξξηςεο ζπκκεηέρεη κε κηα κόλνλ πξνζθνξά
Άξζξν 9 :
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2.

3.

4.
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6.
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Σόπνο θαη Πξνζεζκία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ – Γηάξθεηα Ηζρύνο
Πξνζθνξώλ
Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ιήγεη ηελ 02/07/2019 εκέξα Σξίηε θαη
ψξα 12:00
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε θάζε ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ
ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο νη νπνίεο παξέρνληαη,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην
αξκφδην φξγαλν.
Οη πξνζθνξέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κε
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ άξζξνπ 3 ηεο
παξνχζαο κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ψξα. Απνδεθηέο είλαη νη
πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ πξναλαθεξζείζα ππεξεζία κέρξη
ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. ε θάζε
ππνβαιιφκελε πξφηαζε δίλεηαη αξηζκφο πξσηνθφιινπ απφ ηνλ νπνίν θαη
κφλνλ απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο.
Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ σο άλσ
δηεχζπλζε ηνπ άξζξνπ 3. Ηζρχεη φκσο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιάβεη
εγθαίξσο αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά δελ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα
ή αληηπξφζσπφ ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιά
απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, σο εκέξα ππνβνιήο πξνζθνξάο
ινγίδεηαη ε εκέξα απνζηνιήο ηεο, εθφζνλ απηή απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε
θαηάζεζεο ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζε ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2690/99 (Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) .
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πεξηέιεπζε ηεο
πξνζθνξάο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ζηηο 01/07/2019
θαη
ψξα 15:00
ε πεξίπησζε πνπ νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα αλσηέξσ δελ
ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα
120 εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο
πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
Ζ αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη θαη παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ.4412/16

Άξζξν 10
Τπνβνιή Πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε έλα (1) αληίηππν ζε αληίζηνηρνπο
ππνθαθέινπο , φπσο αλαιπηηθψο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο ηα
νπνία ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο.
2. Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ε νπνία είλαη εθηφο
ηνπ ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε
ΔΠΧΝΤΜΗΑ θαη ε ΓΗΔΤΘΤΝΖ ηνπ δηαγσληδφκελνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ
πξνζθνξά. Ζ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή απνηειεί ηελ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα
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ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ , αλαθέξεη ην ρξφλν ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο θαη ππνγξάθεηαη απφ ην
λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ
έλσζε πξνκεζεπηψλ ε αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, είηε
απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη κε εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην.
3. Ο εληαίνο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα θέξεη ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο:
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:
«Παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ

ηεο ΔΠΜΑ»
Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκό –Αλαζέηνπζα Αξρή: ΔΠΜΑ
Αξηζκόο πξσηνθόιινπ ηεο δηαθήξπμεο :1345
Ζκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ
Ζκέξα 02/07/2019
θαη ώξα 12:00
ηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο : (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ,
αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ).
ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε πιήξεο
επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη θαμ θαη ε
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ.
«ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Ή ΣΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΧΣΟΚΟΛΟΤ»
Οη έγγξαθεο πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζηελ ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ
ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛ. ΟΤΣΟΤ, ΄Αιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, Αζήλα, ζην
ηζφγεην – ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία.
Άξζξν 11
Τπνθάθεινη πξνζθνξάο
11.1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε
ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη ηελ επί πιένλ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ». Μέζα ζην θάθειν ζα πεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο:
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζηηο παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/16 ζχκθσλα κε ην
Παξάξηεκα Γ. ηεο παξνχζαο
Σν ΣΔΤΓ απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ νη δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν
ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α)δελ βξίζθεηαη ζε θακία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ
λ. 4412/16 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ
λα απνθιεηζηνχλ
β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.4412/16
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Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία πινπνίεζεο
έξγσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. Σνλίδεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη ηελ αλσηέξσ
ειάρηζηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο, νθείιεη λα ζπκπιεξψζεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ
ην κέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο - Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ΣΔΤΓ.
Δάλ ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ λ. 4412/16, ην ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο ππεχζπλεο
δήισζεο (ΣΔΤΓ) πεξηέρεη επίζεο ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ηνπο θνξείο
απηνχο.
Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ αιιά ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ νληνηήησλ πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή
λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ), φπνπ
παξαηίζεληαη, καδί κε ρσξηζηφ θάθειν ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο
(ΣΔΤΓ), φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα απφ ηηο νληφηεηεο
ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.
Σέινο, εάλ ζε κηα δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ φκηινη
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξνζσξηλψλ ελψζεσλ, πξέπεη λα
δίδεηαη γηα θαζέλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, ρσξηζηφ ηππνπνηεκέλν
έληππν(ΣΔΤΓ) ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην
ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ).
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην ΣΔΤΓ ππνβάιινπλ:
α)νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ., ΔΠΔ θαη ΗΚΔ
β)ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν
είλαη Α.Δ
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α175)
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζπκπιεξσκέλε δειψλνληαο ηα παξαθάησ κέρξη
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο:
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη ηα
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
Α. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 (άξζξν 8, παξ. 4) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη
πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ζα
δειψλνπλ:
1. Όηη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αξηζ. πξση. δηαθήξπμεο ………θαη φηη
ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη 120 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο
Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο
νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα
3. Όηη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή
4. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηεο επηρείξεζήο κνπ ζρεηηθά
κε νπνηαδήπνηε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε
ή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Β. Γηθαηνινγεηηθά λνκηκνπνίεζεο απνδεηθηηθφ έγγξαθν λνκηκνπνίεζεο ζχκθσλα
κε ην άξζξν 93, πεξ. γγ εδ. β, ηνπ Ν4412/16 θαη εηδηθφηεξα:
Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε
Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ν κεηαβνιέο ηνπ γηα ηεηο εηαηξείεο ην
Καηαζηαηηθφ ή ΦΔΚ χζηαζεο θαη ηξνπνπνηήζεσλ φπνπ ζα θαίλεηαη ν ρξφλνο
2.
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ιεηηνπξγίαο ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη ε
ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.
ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ πέξαλ ησλ αλσηέξσ:
1. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο ,
θαηαζηαηηθφ πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ ζε
ζψκα ζε πεξίπησζε ΑΔ θιπ, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδφκελνπ θιπ)
2. Πξαθηηθφ Γ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
ε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο απφ έλσζε πξνκεεπηψλ:
1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα θαζέλα απφ ηα
κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε
2. ηελ πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξέπεη (α) λα αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ
νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο γηα ζπκκεηνρήο ηεο ζην δηαγσληζκφ (β) λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο θαη λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο
(θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ
αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο Έλσζεο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο , (γ) λα
παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπ (δ) λα δειψλεηαη
έλα κέινο σο επηθεθαιήο ηεο Έλσζεο.
3. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο απφ εθπξφζσπν ηεο
έλσζεο, απαηηείηαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη ε πξνζθφκηζε
ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πιεξεμνπζίνπ γηα ηελ ππνγξαθή θαη ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, εθφζνλ ε πξνζθνξά
δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε
Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο εάλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ
κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ:
Οη παξαπάλσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη:
Απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο θπζηθνχ πξνζψπνπ
Απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ΟΔ θαη ΔΔ
Απφ ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ γηα ηηο ΑΔ
Απφ ηνλ Πξφεδξν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ
Γηεπθξηλίζεηο :
Οη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ (30) πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα
ΚΔΠ (N.4250/2014 ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014, άξζξν 3).
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
χκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/16 ε ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ
θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
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επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηνχ.
Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά θπξίσο:
α)ζηηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ΟΔ θαη ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο
β) ζηηο πεξηπηψζεηο ΑΔ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ
11.2 Πεξηερόκελν ππνθαθέινπ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
1. Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε
ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ». Μέζα ζηνλ επνθάθειν ζα
πεξηιακβάλνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ ηα αθφινπζα:
Α) ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ην άνξηδφκελν ζην
Παξάξηεκα Α – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Β) Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/86, κε αλαγξαθή ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηα νπνία λα δειψλεηαη, κέρξη ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο:
i) φηη δεζκεχεηαη γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ην ρξφλν
πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ii) φηη εγγπάηαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ζηηο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΠΜΑ θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο ηερληθέο
απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο δηαθήξπμεο.
2. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ
ηνπ κεγάινπ φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν , ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
3. Ζ πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο
Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.
4. ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία . Σπρφλ εκθάληζε
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ»
απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
11.3 Πεξηερόκελν ππνθαθέινπ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν κε ηελ
έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
1. Μέζα ζηνλ ππνθάθειν «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα εζσθιείεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ηεο παξνχζαο.
2. Κάζε ζειίδα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ
δηαγσληδφκελν ή ην λφκηκν εθπξφζσπν απηνχ.
3. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ε νπνία νθείιεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
4. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη,
δαζκνί, θφζηνο εθηεισληζκνχ λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο)
εθηφο ηνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε
(αζθάιηζεο πξνζσπηθνχ, θφζηνο κεηαθηλήζεσλ θιπ) βαξχλεη ηνλ
πξνζθέξνληα θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
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5. Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη κε ζπλνιηθή ηηκή πξν ΦΠΑ, φπσο
απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά
6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά κεγαιχηεξε ηεο πξνππνινγηζκέλεο δαπάλεο ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο δελ γίλεηαη δεθηή θαη επηθέξεη απηφκαηα ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηαγσληδφκελνπ.
7. Πξνζθνξέο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ζρφιηα, αηξέζεηο, φξνπο ή κέζνδν
αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζα απνξξηθζνχλ
8. Ζ ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε Δπξψ (€) θαη λα αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο κε ζπκπιεξσκέλν ππνρξεσηηθά θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν
αθφκε θαη φηαλ είλαη κεδεληθφ . Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο
ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο . ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ
ππεξηζρχεη ε νιφγξαθε ηηκή.
9. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο
10. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ
αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία πνπ ζα
παξάζρεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
Γηεπθξίληζε
Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη όια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζύκθσλα κε ηα
αλαιπηηθώο νξηδόκελα ζην παξόλ άξζξν, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 12- Κξηηήξην αλάζεζεο
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, εθφζνλ
δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ.
Άξζξν 13- Γηαδηθαζία απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ
Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο.
Ζ επηηξνπή εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζην Γ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηηο 02/07/2019 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:30 ζηε
δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 ηεο παξνχζαο
θαηά ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαβξεζνχλ νη δηαγσληδφκελνη ή εθπξφζσπνί ηνπο ,
ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο παξαιακβάλεη απφ ην γξαθείν Πξσηνθφιινπ κφλνλ
ηνπο θαθέινπο πνπ παξειήθζεζαλ εκπξφζεζκα ελψ απνξξίπηεη ρσξίο λα
απνζθξαγίζεη ηηο εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο, πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ.
Ζ απνζθξάγηζε θαη ν έιεγρνο ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή γίλεηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ λ. 4412/2016 σο εμήο:
Απνζθξαγίδεηαη δεκφζηα ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο ζηε ζπλέρεηα αλνίγνληαη
νη ππνθάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ θάζε
δηαγσληδφκελνπ θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ησλ Φαθέισλ,
θαηά θχιιν απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο (εθηφο ησλ θελψλ θχιισλ, ησλ
δηαρσξηζηηθψλ θαη ησλ θελψλ θπιιαδίσλ). Οη ππνθάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη απφ ηελ αξκφδηα
επηηξνπή θαη θπιάζζνληαη.
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ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα,
πιεξφηεηα, επάξθεηα θαη ζπκθσλία ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε ηνπο απαξάβαηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 3.10 θαη
ζην Παξάξηεκα Α απηήο θαη θαηαρσξεί ζε πξαθηηθφ φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο
ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά, ην απνηέιεζκα ηνπ σο άλσ ειέγρνπ
θαζψο θαη ηπρφλ απνξξηθζείζεο ηερληθέο πξνζθνξέο.
Αθνινχζσο απνζθξαγίδνληαη δεκφζηα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,
γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε. Ζ
απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ γίλεηαη κφλν
γηα ηνπο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε δηαδηθαζία. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν.
Ζ Δπηηξνπή ζηε ζπλέρεηα ειέγρεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη γλσκνδνηεί γηα
ηηο ηπρφλ απνξξηθζείζεο πξνζθνξέο θαη ηηο ηηκέο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 θαη ην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο θαη
ζπληάζζεη ζρεηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε βάζε ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο πξνζθνξψλ –ηζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ
ίδηα αθξηβψο ηηκή – ε Αλαζέηνπζα Αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ σο άλσ ειέγρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε Δπηηξνπή
ζπληάζζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ζρεηηθά πξαθηηθά εηο ηξηπινχλ, ηα νπνία ππνβάιιεη
ζην Γ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζηελ νπνία
ζα πεξηιακβάλεηαη ν ηειηθφ πίλαθαο θαηάηαμεο νη ηπρφλ απνξξηθζείζεο
πξνζθνξέο θαη ζα αλαθέξεηαη ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε(κεηνδφηεο).
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο , εθ ησλ πξνκεζεπηψλ
ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζεη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη κε ηειεκνηνηππία ζε φινπο
ηνπο πξνζθέξνληεο.
εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16, ε
απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε , θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο.
Δπίζεο ε ππνβνιή κηαο θαη κφλν πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 117 ηνπ
λ.4412/16)
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Άξζξν 14. Γηαδηθαζία θαηαθύξσζεο – ύλαςε ζύκβαζεο
1. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκία 10 εκεξψλ ην ειάρηζην, απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν,
πνπ
θέξεη
εμσηεξηθά
ηελ
έλδεημε
«ΦΑΚΔΛΟ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ ηα πξσηφηππα ή ζεσξεκέλα αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/14 γηα ηα νπνία έρεη
ππνβάιεη ην Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 79 θαη θαηά πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/16.
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ , έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε , γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ
αλαιπηηθά αλαθέξνλαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/16.
(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο
ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ (6 κελώλ) πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηεινχλ ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ
έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρνπλ
αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή δελ βξίζθνληαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε δηαδηθαζία
(3) ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
αθνξνχλ α) ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)
θαζψο θαη β) σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε αξκφδηαο
Αξρήο κε ηελ νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Σν
πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε απηή πξέπεη λα έρνπλ ην πνιχ έμη κήλεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
(5) ρεηηθά έγγξαθα πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ έρεη
πεξηιάβεη ν αλάδνρνο ζηνλ Πίλαθα Έξγσλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ, φπσο
απνδεηθηηθά πηζηνπνίεζεο απφ πειάηεο θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ή
ζπκβάζεηο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο
ελδέρεηαη λα δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
(6) ε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ πξνκεζεπηψλ εθηφο ησλ αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθψλ :βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο
ιεηηνπξγεί λφκηκα.
(7) ε πεξίπηςσζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ εθηφο ησλ αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθψλ:
πκθσλεηηθφ
κεηά
ησλ
κειψλ
ηεο
Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο φπνπ:
-λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε /Κνηλνπξαμία
-λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο
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- λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ
κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(8) Έλνξθε βεβαίσζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, ε νπνία
ζα αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν
Παξαβαηψλ Δηαηξεηψλ παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ» θαη ζηελ νπνία
ζα δειψλεηαη ελφξθσο φηη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ έρεη επηβιεζεί ζε
βάξνο ηνπ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο «πςειήο ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο.
(9) Έγγξαθν παξνρήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηνλ
Φάθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο εθφζνλ δελ ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε.
Μεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ απφ ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν»
ζπληάζζεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζθιεζε ζηελ νπνία λα νξίδεηαη
ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα γηα ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή. Ζ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη κε
ηειεκνηνηππία θαη ζε φινπο ηνπο ινηπνχο δηαγσληδφκελνπο, νη νπνίνη δηθαηνχληαη λα
παξαζηνχλ θαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
2.Ζ Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνλ θάθειν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ελ ζπλερεία
πξνβαίλεη ζε ιεπηνκεξή έιεγρν πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ σο άλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ην νπνίν λα εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ Αλάζεζε ή κε ηεο ζχκβαζεο ζνλ κεηνδφηε. Πξνυπφζεζε
επηινγήο ηνπ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε είλαη, πέξαλ
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή κε πιήξσζε ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ηεο παξνχζαο.
3. ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ζρεηηθήο
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο
ζχκβαζεο ζηνλ επηιεγέληα αλάδνρν. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θνηλνπνηείηαη
ππνρξεσηηθά ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ
απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνζθαιέη ηνλ
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.
4. Οη εηδηθφηεξνη θαη ιεπηνκεξείο φξνη εθηέιεζεο ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ ππεξεζηψλ
ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν.
5. ε πεξίπησζε κε επηζπκίαο ή αδπλακίαο ηνπ αλαδφρνπ λα ζπλάςεη ζχκβαζε απηφο
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη κπνξεί λα απνθαζηζζεί ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθένπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ λ.4412/16.
Άξζξν 15. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
Ο επηιεγείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, σο εγγχεζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή
Δπηζηνιή θαιήο Δθηέιεζεο αλαγλσξηζκέλνπ ηδξχκαηνο πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζην
άξζξν 72 ηνπ λ.4412/16. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα ηζρχζεη γηα φιε
ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ
Αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ
απαηηήζεσλ απφ ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο.
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Δάλ ε έθδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, επεηδή ν εθδφηεο ηεο δελ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα απηή ζα εθδίδεηαη ζηε
γιψζζα ηνπ εθδφηε θαη ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθψο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα
ειιεληθά , ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη φξν φηη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπ
αιινδαπνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ππεξηζρχεη ην ειιεληθφ. Ζ εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα ζηελ Διιάδα, ζα
δηέπεηαη απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ζα ππφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή
δηθαηνδνζία ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Άξζξν 16. Τπνβνιή ελζηάζεσλ
1.Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ
λ.4412/16. Δπί ησλ ελζηάζεσλ γλσκνδνηεί ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, ε
νπνία έρεη νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΠΜΑ
2. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Άξζξν 17. Γηάξθεηα ύκβαζεο
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ νξίδεηαη εηήζηα θαη δελ ζα
ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν.
Άξζξν 18. Σξόπνο πιεξσκήο – Υξόλνο θαη ηόπνο παξάδνζεο
1. Ο Αλάδνρνο ζα εθδίδεη θάζε κήλα ηηκνιφγην γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο
θαη εξγαζίεο ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄. Ζ πιεξσκή
ηνπ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ νινθιήξσζε θάζε κέξνπο ηεο
ππεξεζίαο θαη κεηά απφ ηελ ππνγξαθή θάζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ
παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. ηελ παξαπάλσ πιεξσκή
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζπκβαηηθή αμία ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη επί
πιένλ ν αλαινγνχλ ΦΠΑ. Ζ εμφθιεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ.
2. Σν ηίκεκα θαηαβάιιεηαη γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ
πεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ, δαζκψλ εμφδσλ κεηαθνξάο θιπ
3. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α)ηηκνιφγην
β)πξσηφθνιιν πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο
γ)θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα
δ)αίηεζε απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο βάζεη δηαθξαηηθψλ ζπκβάζεσλ
(ζπκπιεξψλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη αιινδαπφ θπζηθφ ή
λνκηθφ πξνζσπν)
ε) νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ δεηεζεί απφ ην ινγηζηήξην ηεο
ΔΠΜΑ
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4. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία
5. Ζ πιεξσκή ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΔΠΜΑ ηνπ
έηνπο 2019 (ΚΑΔ 0845)
Άξζξν 19. Δθρώξεζε Τπνθαηάζηαζε
Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ’ αθνξκήο ηεο
παξνχζαο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ άλεπ ηεο
ξεηήο αδείαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Άξζξν 20. Μαηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ
Ζ αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 106 ηνπ λ.4412/16
Άξζξν 21. Δκπηζηεπηηθόηεηα
1. Ο Αλάδνρνο νθείιεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηεο
ππεξεζίαο αιιά θαη κεηά ην πέξαο απηήο λα κελ δεκνζηνπνηήζεη κε
θαλέλα ηξφπν ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπγθεληξψζεη θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ηεξεί απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα θπιάζζεη
αζθαιψο ηα έγγξαθα θαη νπνηνδήπνηε άιιν εκπηζηεπηηθφ πιηθφ ηνπ
ρνξεγεί ε Αλαζέηνπζα Αξρή.
2. Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε
ηελ ππεξεζία ρσξίο έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νχηε λα
ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δε δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε.
3. Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθφ έρνπλ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο αλαθνξηθά
κε θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηήιζε ζε απηνχο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
ππεξεζίαο θαη δεζκεχεηαη λα κελ απνθαιχςεη ή ρξεζηκνπνηήζεη
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία.
Άξζξν 22. Γιώζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ
Δπίζεκε γιψζζα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα
ππνγξαθεί είλαη ε Διιεληθή.
Άξζξν 23. Γεληθνί όξνη εθηέιεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ
1. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο, σο ηερληθφο ππεχζπλνο, γηα θάζε
δεκία ή βιάβε πνπ ηπρφλ πξνμελεζεί απφ εξγαηηθφ ή κε αηχρεκα ζην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
2. Απαξάβαηνο βαζηθφο φξνο είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ
απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δξγαηηθήο Ννκνζεζία, δειαδή
θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα ππνιείπνληαη ησλ
θαηψηαησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηπρφλ

19

ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ,
ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ
αλσηέξνπ φηνπ ζα θαηαγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ αλάδνρν θαη ζα
θεξχζζεηαη έθπησηνο.
3. Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηελ θείκελε
λνκνζεζία σο πξνο ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ, ην
νπνία ζα εξγαζηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο, Σν ζηνηρείν
απηφ είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ν αλάδνρνο ζα
θεξχζζεηαη έθπησηνο.
4. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα απνδεκηψλεη ηελ ΔΠΜΑ γηα
θάζε δεκηά ή βιάβε πνπ ζα πξνθιεζεί ζηελ Πηλαθνζήθε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο,
ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζηνπο ηξίηνπο θαη ζα νθείιεηαη ζε απνθιεηζηηθή
ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο, εληφο ησλ
νξίσλ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη
ζην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
5. Κάζε ηξνπνπνίεζε, αθχξσζε ή ιήμε ηνπ παξαπάλσ αζθαιηζηεξίνπ
ζπκβνιαίνπ ζα γλσζηνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε πξν ηξηψλ (3)
ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ, εγγξάθσο.
6. ε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ
παξνχζα ζχκβαζε ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ ΔΠΜΑ πηζηνπνηεηηθά, ηα
νπνία ζα ππνδεηθλχνπλ ηε ζχλαςε ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο.
7. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο , ηα εξγαιεία –κέζα θαζαξηζκνχ,
κεραλήκαηα πνπ απαηηνχληαη θαζψο θαη ζάθνη απνξξηκκάησλ βαξχλνπλ ηνλ
αλάδνρν.
8. Οη ζάθνη απνξξηκκάησλ ζα κεηαθέξνληαη ζηνπο ρψξνπο απνθνκηδήο
9. Μηζζφο επηδφκαηα αδείαο θιπ , εξγνδνηηθέο εηζθνξέο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν
10. Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηνλ
κνπζεηαθφ εμνπιηζκφ, ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ ή θαη ζε ινηπέο κεραλέο
γξαθείνπ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
11. Μαδί κε ην ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ζα θαηαζέηεη ζηελ ΔΠΜΑ, ηελ
θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο θα αλαιπηηθή πεξηνδηθή δήισζε.
12. Ζ ΔΠΜΑ δελ θέξεη θακία αζηηθή ή άιιε επζχλε έλαληη ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην πξναλαθεξζέλ έξγν.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Αληηθείκελν:
Α. ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ
1.Ζ Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ ζηεγάδεηαη πιένλ ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Δζληθήο Γιππηνζήθεο, ζην Άιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ, φπνπ
ιεηηνπξγνχλ εθζέζεηο έξγσλ ηέρλεο απφ ηηο κφληκεο ζπιινγέο γιππηηθήο θαη
δσγξαθηθήο. Οη ππεξεζίεο ηεο ζηεγάδνληαη ζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο νηθίζθνπο.
Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηξία άηνκα κε
ηξίσξε απαζρφιεζε απφ 07:00 έσο 10:00, έηζη ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο θαη
εππξφζσπε θαζαξηφηεηα. Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ θαηά άββαηα θαη Κπξηαθέο ζα
γίλεηαη απφ έλα άηνκν κε ηξίσξε απαζρφιεζε θαη κφλνλ ζηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο.
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΥΧΡΧΝ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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α) Γχν δίδπκα θηίξηα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2.568 η.κ. (2Υ1.284)
β) Σνλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθνκέλσλ δχν θηηξίσλ ρψξν εκβαδνχ 766 η.κ.
γ) Γξαθεία ζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπο νηθίζθνπο ζπλνιηθήο επηθαλείαο 540 η.κ.
2. Σν Παξάξηεκα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Ναχπιην ζηεγάδεηαη ζε δηαηεξεηέν
δηψξνθν λενθιαζηθφ θηίξην ζηελ νδφ ηδεξάο Μεξαξρίαο 23, ζπλνιηθήο επηθαλείαο
127 ηεη. κ..
Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ΔΠΜΑ ζην Ναχπιην ζα γίλεηαη
θαζεκεξηλά απφ έλα άηνκν κε ηξίσξε απαζρφιεζε απφ 07:00 έσο 10:00 εθηφο
αββαηνθχξηαθνπ
Β. ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ
1. Οη απνζήθεο έξγσλ ηέρλεο ηεο ΔΠΜΑ , ζπλνιηθήο επηθαλείαο 2.500 η.κ.,
βξίζθνληαη ζηε Μαγνχια Αηηηθήο.
Σν έξγν ηνπ ηαθηηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζα πεξηιακβάλεη: α)
ηελ θαζαξηφηεηα δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα κε ηξίσξε απαζρφιεζε ησλ ρψξσλ
ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο , θσηνγξαθηθνχ εξγαζηεξίνπ, ζπλνιηθή
επηθάλεηα πεξίπνπ 100 η.κ. ησλ εμφδσλ δηαθπγήο θαζψο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ
θπιαθίνπ ηνπ αζηπλνκηθνχ θξνπξνχ β) ηελ γεληθή θαζαξηφηεηα ησλ απνζεθψλ, κηα
θνξά ην κήλα, κε εηδηθά κεραλήκαηα αλαξξφθεζεο κε θίιηξν λεξνχ, πνπ λα δηαζέηεη
θαη θίιηξν ΖΔΡΑ
2.Σν Παξάξηεκα ηεο ΔΠΜΑ ζηελ Αίγηλα, Μνπζείν Υ. Καπξάινπ, απνηειείηαη απφ
έμη αίζνπζεο θαη κε αχιεην ρψξν, ζηε ζέζε Πιαθάθηα ζηελ Αίγηλα (ζπλνιηθή
επηθάλεηα 145 η.κ.
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ
1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία γηα ηελ θαζαξηφηεηα
κεραλήκαηα, ζθεχε θαη πιηθά, πιελ ησλ ζάθσλ απνξξηκκάησλ, ραξηηψλ πγείαο,
ζαπνχληα ρεηξφο, ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, αιιά ζα
ηνπνζεηνχληαη φπνπ απαηηείηαη πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο
Πηλαθνζήθεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ. Σα κεραλήκαηα θαη ζθεχε πξέπεη λα
βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ
εκθάληζε, ζε πεξίπησζε δε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα
ηα αληηθαηαζηήζεη ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα είλαη ε ζπκθσλεζείζα. Γηα ηε
θχιαμε ησλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θαζαξηφηεηαο ηνπ εξγνιάβνπ ε Δζληθή
Πηλαθνζήθε ζα παξέρεη αλάινγν ρψξν.
2. Ζ ελδπκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζα είλαη νκνηφκνξθε θαη ίδηα απφ πιεπξάο
πνηφηεηαο θαη ρξψκαηνο ψζηε ε εκθάληζή ηνπ λα είλαη άξηζηε θαη λα ηπγράλεη ηεο
εγθξίζεσο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ
εξγαζία θαη ηηο δηαηάμεηο γηα θαηαβνιή ακνηβψλ, θνηλσληθψλ παξνρψλ,
απνδεκηψζεσλ, θφξσλ θαη ινηπέο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηνπ. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα
εθπιεξψλεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ην Γεκφζην θαη
θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ρψξσλ ηεο ΔΠΜΑ, λα
απαζρνιεί άηνκα άλσ ησλ 25 εηψλ κε πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 6 εηψλ ιφγσ ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ρψξσλ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
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4. 1. Ο ΚΑΘΔ ΤΠΟΦΖΦΗΟ ΑΝΑΓΟΥΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΤΠΟΥΡΔΟΤΣΑΗ
ΝΑ ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΝΣΤΠΑ ΚΑΗ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΜΑΕΗ
ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ.
Πιήξε θαη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ κεραλεκάησλ - εμνπιηζκνχ πνπ ζα
πξνζδηνξίδεη αθξηβψο ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σπρφλ απνθιίζεηο απφ
ηα θαζνξηδφκελα ζηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο
παξνχζαο, κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, εθφζνλ
θξηζνχλ επνπζηψδεηο.
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη απφ ηνλ ππνςήθην
Αλάδνρν, δηεπθξηλίζεηο επί ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, γηα ηελ
πιεξέζηεξε δηαπίζησζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη δπλαηνηήησλ ησλ
ζπζθεπψλ ή αθφκα θαη ηελ επίδεημε ζε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ, ρσξίο θακία
απαίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ.
Γηαθεκηζηηθφ βηβιηάξην ή θπιιάδην ηεο εηαηξείαο (prospectus) γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
κεραλήκαηα –εμνπιηζκφ πνπ ζα πεξηέρεη ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
4.2. ΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΛΖΡΟΤΝ ΣΟΤ ΔΞΖ ΟΡΟΤ:
Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο.
Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ λα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ
Φαξκάθσλ.
Σα απνξξππαληηθά θαη απνιπκαληηθά πξντφληα δελ πξέπεη λα αλαδχνπλ δπζάξεζηεο
νζκέο, λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ
Μνπζείνπ θαη λα κελ πξνθαινχλ θζνξέο βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα ζηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ ησλ θηηξηαθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ
4.3 Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο λα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ (θαζαξηζηέο) ζηε ζπζθεπαζία θαη κε ηε ζχλζεζε –δηάιπζε ηεο
εηαηξείαο παξαγσγήο ηνπο.
5. ΓΔΜΔΤΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
5.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξνληίδεη γηα ηνλ πιήξε, άξηζην θαη ζπλερή θαζαξηζκφ φισλ ησλ
ρψξσλ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ θαη λα δηαζέηεη θαη ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα
πιηθά κε πηζηνπνίεζε ISO.
5.2
ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε
παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
5.3 Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα επηηξέπεη θαη λα
δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε απφ ηελ Τπεξεζία ή απφ ηνπο εξγνιάβνπο ηεο νπνησλδήπνηε
εξγαζηψλ ζηνπο ρψξνπο ηεο ΔΠΜΑ. Τπνρξενχηαη επίζεο λα ξπζκίδεη ηε ζεηξά εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ψζηε λα κελ παξεκβάιιεηαη θαλέλα εκπφδην ζηηο παξαπάλσ εθηεινχκελεο
εξγαζίεο.
5.4 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν
νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη
ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
5.5 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο Παξνρήο ππεξεζηψλ ζε νπνηνλδήπνηε
ηξίην, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί
κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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Πάζρα
επίδνκα
αδείαο

Γηνηθεηη
θφ
θφζηνο

Δξγνια
βηθφ
θέξδνο

Νφκηκ
εο
θξαηή
ζεηο

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ
ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ
ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ

Φόξκα Παξαιαβήο Γηαθήξπμεο 2./19
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΟ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΧΝ
ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΠΜΑ
Ζκεξνκελία παξαιαβήο
Δπσλπκία
Γηεχζπλζε
Σ.Κ. Πφιε
Δπάγγεικα
ΑΦΜ
Σειέθσλν
Fax
Ζιεθηξνληθή δηεχζπλζε (email)
Σν παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ:logistirio@nationalgallery.gr
Οη παξαιήπηεο ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ζα πξέπεη θαηά ηελ
παξαιαβή λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα απνζηείινπλ ην έληππν ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ κε
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν κε ηα ζηνηρεία ηνπο, έηζη ψζηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα έρεη
ζηε δηάζεζή ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε
πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επ’
απηήο. Γηα ηπρφλ ειιείςεηο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξφληνο εληχπνπ
ηελ επζχλε θέξεη απνθιεηζηηθά ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη
ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή
ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [……]ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΟΤΣΟΤ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : [.......]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……]11525
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [……]ΜΑΡΗΝΑ ΜΑΚΡΖ
- Σειέθσλν: [……]2107232039
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [……]logistirio@nationalgallery
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [……]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ζρεηηθνχ CPV): [……]
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [……]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……]
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη):
[……]
ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ
ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάληεζε:
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[ ]
[ ]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή,
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii;
Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο
απαζρφιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη.
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη,
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ
ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά

Απάληεζε:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

[ ] Ναη [] Όρη

[...............]
[…...............]
[….]
[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]
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πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ
επίζεκν θαηάινγνv:
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV,
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη
θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο
απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναη [] Όρη

ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:

Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
απφ θνηλνχ κε άιινποvi;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ
α) [……]
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο β) [……]
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
γ) [……]
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή [ ]
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ
πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό
θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Απάληεζε:
Ολνκαηεπψλπκν
[……]
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ [……]
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ζι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία
[……]
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο
ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ
ΦΟΡΔΧΝvii
Σηήξημε:
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο
ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα
δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Απάληεζε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
[]Ναη []Όρη
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο
ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:
[…]
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix·
x,xi

2. δσξνδνθία

·

3. απάηεxii·
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεοxiii·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο

ηξνκνθξαηίαοxiv·
6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv.

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο
θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε
νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά
ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;

[] Ναη [] Όρη

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο
ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [
]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xvii
α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»)xx;
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλxxi:

εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]xix
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
Απάληεζε:
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
[] Ναη [] Όρη
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα
ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΗ
ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ
Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
α)[……]·
α)[……]·
πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
β)[……]
β)[……]
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεψζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
απφθαζεο;
-[]
Ναη
[]
Όρη
-[] Ναη [] Όρη
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
-[……]·
-[……]·
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απφθαζεο
-[……]·
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[……]·
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
αλαθεξζνχλ
αλαθεξζνχλ
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
ιεπηνκεξείο
ιεπηνκεξείο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
πιεξνθνξίεο
πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε,
[……]
[……]
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
εγγξάθσλ): xxiv
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή
Απάληεζε:
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, [] Ναη [] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο
ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο
θαηαζηάζεηοxxvi :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
-[.......................]
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα
δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο
απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvii
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
[] Ναη [] Όρη
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
[.......................]
πιεξνθνξίεο:
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix,

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο
παξφκνηεο θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
επηβεβαηψζεη φηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

[.........…]
[] Ναη [] Όρη

[...................…]
[] Ναη [] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ,
ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ
πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο
Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005xxxii:
πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο
[] Ναη [] Όρη
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα
πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο
κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα
ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV:

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ
θξηηεξίσλ επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

Απάληεζε
[] Ναη [] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.

Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ:
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη
ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
[ …] [] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή
Απάληεζε:
επάξθεηα
1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη έηνο: [……] θχθινο
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :
έηνο: [……] θχθινο
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα
θαη/ή,
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ
πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
xxxiv
ζύκβαζεο είλαη ν εμήο
:
[……],[……][…]λφκηζκα
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο
εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη
από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν
εμήο:
θαη/ή,
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα
ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν
εμήοxxxv:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή
εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε
ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ
εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…]
λφκηζκα

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):
[……],[……][…] λφκηζκα

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[…................................…]
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δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:
4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο
εμήο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ
αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ
θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην
εμήο:
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη
νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε
ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα
έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη
ε αληίζηνηρε αμία)

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……][…]λφκηζκα
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
[……..........]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
δηαθήξπμε .

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο
έξγσλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxviii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο
πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαιή εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ
ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο
ππεξεζηώλ:
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάοxxxix, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη
πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο
παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί:
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη
ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl:
2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:
3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα
αθφινπζα:
4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη
αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο

Απάληεζε:
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…]
Έξγα: [……]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
δηαθήξπμε):
[…...........]
Πεξηγξαθή

πνζά

εκεξνκελίεο

παξαιήπηεο

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ζχκβαζεο:
5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ
ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα
πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα
αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν
ζθνπό:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε
δηελέξγεηα ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη,
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο
δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο;
6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη
απφ:
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ
εξγνιάβν,
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο)
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ:
7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:

[] Ναη [] Όρη

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ
πξνζσπηθφ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε
[……]
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα,
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:
10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα
[....……]
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή
ππεξγνιαβίαοxliii ην αθφινπζν ηκήκα (δει.
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο:
11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα
[] Ναη [] Όρη
απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή
θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα
πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα
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ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
γλεζηφηεηαο·
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο.
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ:
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή
ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε
ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο
ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα,
θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε δηαθήξπμε;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[] Ναη [] Όρη
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη

[….............................................]
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ
δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη
Απάληεζε:
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
[……] [……]
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην
ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
εγγξάθσλ): [……][……][……]
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα [] Ναη [] Όρη
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο;
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη
[……] [……]
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα
ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο:
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ): [……][……][……]
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο
ππνςεθίσλ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο
θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ
ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από
απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα
πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε,
δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ
Απάληεζε:
Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο
[….]
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε
ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά [] Ναη [] Όρηxlv
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,
αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα:
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα
εγγξάθσλ): [……][……][……]xlvi
ην θαζέλα:
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά
έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι,
ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ
ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν]
ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η...
[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
1
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
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 εργαςιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρώ.
1
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
1
Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
1
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
1
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ 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.”
1
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
1
Όπωσ 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).
1
Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
1
Όπωσ 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). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
1
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
1
Όπωσ 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
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περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο
άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
1
Όπωσ 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”.
1
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.".
1
Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
1
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
1
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
1
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).
1
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
1
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
1
. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
1
Άρκρο 73 παρ. 5.
1
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
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1

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Πρβλ άρκρο 48.
1
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
1
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
1
Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
1
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
1
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
1
Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
1
Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
1
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
1
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
1
Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
1
Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
1
Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
1
Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν
εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
1
Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
1
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
1
Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
1

1

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα
ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ
(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
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iii

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 εργαςιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα
43 εκατομμφρια ευρώ.
iv
Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι
μειονεκτοφντων ατόμων.
v
Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
vi
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
vii
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ 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.”
viii
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
ix
Όπωσ 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).
x
Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ
“διαφκορά”.
xi
Όπωσ 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). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007
(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του
Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών
ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπωσ 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.
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xiv

Όπωσ 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”.
xv
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.".
xvi
Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων
εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ.
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xviii
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xix
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xx
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7
τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που
λιφκθκαν.
xxii
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).
xxiii
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
xxiv
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xxv
Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi
. Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii
Άρκρο 73 παρ. 5.
xxviii
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix
Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
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xxx

Πρβλ άρκρο 48.
Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii
Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από
οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο
Παράρτθμα αυτό.
xxxiv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi
Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
xxxvii
Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
xxxviii
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ
εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl
Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli
Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii
Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ
ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii
Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν
εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ
υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv
Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
xlv
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvi
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
xlvii
Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
xlviii
Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω
πρόςβαςθ.
xxxi
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