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Φχιια Γηαθήξπμεο : 94
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ππ΄ αξηζκ. 11/2016
Ζιεθηξνληθόο Aλνηθηόο Γηαγσληζκόο
γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδόρνπ «Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Λεβεηνζηαζίσλ
ηνπ Ννζειεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ».
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗ
ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΩΓΗΚΟ CPV
ΚΡΑΣΖΔΗ
ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ
(Ν.Η.Μ.Σ..)
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/Σκήκα Πξνκεζεηψλ
– Μνλήο Πεηξάθεο 10-12, Αζήλα, 2νο φξνθνο.
Ζιεθηξνληθφο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο.
Ζ πιενλ ζπκθεξνπζα απν νηθνλνκηθε απνςε
πξνζθνξα.
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.
4ε Ηνπιίνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα, ψξα 07:00 πκ.
23ε Απγνύζηνπ 2016, εκέξα Σξίηε, ώξα 15:00 κκ.
Σέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 30ε
Απγνύζηνπ 2016, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 κκ.
Ζ ζχλαςε ζχκβαζεο δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ γηα ηελ
Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ
Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ
50710000-5
0,10% (ππέξ ΔΑΑΓΖΤ) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο
(ρσξίο ΦΠΑ).
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο
8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ (επί ηεο θαζαξήο
ζπκβαηηθήο αμίαο) ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξαγξ. 2
ηνπ Ν. 4172/2013 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

Δθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδεο
(176.500,00€) πιένλ Φ.Π.Α.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

Γχν (2) έηε.

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

Θα ρξεκαηνδνηεζεί ζε βάξνο πηζηψζεσλ Π/Τ ΝΗΜΣ
ησλ εηψλ πνπ ζα βαξχλνπλ ηε ζχκβαζε, επί ΚΑΔ 0889.
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ
ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ
ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ
ΣΤΠΟ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΗΣΟΣΟΠΟ
ΣΟΤ ΓΗΑΤΓΔΗΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΗΣΟΣΟΠΟ
ΣΟΤ ΚΖΜΓΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΔΖΓΖ

01 Ηνπιίνπ 2016
01 Ηνπιίνπ 2016
01 Ηνπιίνπ 2016
01 Ηνπιίνπ 2016
01 Ηνπιίνπ 2016
01 Ηνπιίνπ 2016

Έρνληαο ππόςε :

1.

Σηο δηαηάμεηο, όπσο ηζρύνπλ :

α.
Σνπ ΒΓ 150‟Α/47 «Πεξί Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Ννζειεπηηθνχ
Ηδξχκαηνο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ»,
β.
Σνπ ΒΓ 109‟Α/58 «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ»,
γ.
Σνπ ΒΓ 95‟Α/59 «Πεξί Δηδηθνχ Καλνληζκνχ
Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ηνπ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ»,

Οηθνλνκηθψλ

Λεηηνπξγίαο ηνπ

δ.
Σνπ ΝΓ 721/1970 (ΦΔΚ η.Α΄ 251/23-11-70) «Πεξί Οηθνλνκηθήο
Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 3257/2004 (ΦΔΚ 143 η.Α΄/29-7-04) «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη.
ε.
Σνπ Ν. 2286/1995 (ΦΔΚ η.Α΄19/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ
Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο πλαθψλ Θεκάησλ», φπσο απηφο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ζη.
Σνπ Ν. 2328/1995 (ΦΔΚ η.Α΄ 159/3-8-95), «Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο
ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο ηνπηθήο ξαδηνθσλίαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο ξαδηνηειενπηηθήο
αγνξάο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη κεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ Ν.
3310/2005 θαη Ν. 3414/2005.
δ.
Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ η.Α΄ 30/14-2-05) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε
ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ η.Α΄ 279/10-11-05).
ε.
Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ η.Α΄ 202/19-8-05) «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ
εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο –
Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35 (Καηαβνιή παξαβφινπ γηα ηελ άζθεζε
έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 15 ηνπ ΚΠΓ).
ζ.
Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ η.Α΄ 68/ 20-3-07) «Καηαρψξεζε
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο
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δηαηάμεηο», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ η.Α΄
163/4-9-09).
η.
Σνπ ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ η.Α΄ 64/16-3-07) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005».
ηα.
Γεκνζίνπ (ΚΠΓ)».

Σνπ ΠΓ 118/2007 (ΦΔΚ η.Α΄ 150/10-7-07) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ

ηβ.
Σνπ ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ η.Α΄ 194/22-11-10) «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ
απφ ηνπο Γηαηάθηεο» θαζψο θαη ηηο νδεγίεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ βάζεη ηνπ ππ΄ αξηζκ.
πξση. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
ηγ.
Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ η.Α΄112/13-7-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν ΄΄Πξφγξακκα Γηαχγεηα΄΄ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη
εηδηθφηεξα ην άξζξν 2, παξαγξ. 4, εδάθην 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4210/2013 (ΦΔΚ
η.Α΄ 254/21-11-13).
ηδ.
Σνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ η.Α΄ 115/15-7-10) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα
θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο», φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 88/18-4-13), άξζξν 22 (Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010).
ηε.
Σνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ η.Α΄ 173/30-9-10) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά
ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ
θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΔΟΚ» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989
θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992, φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 66/2007/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L335), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε
ην Ν. 4055/12 (ΦΔΚ η.Α΄ 51/12-3-12) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».
ηζη.
Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ η.Α΄ 204/15-9-11) «χζηαζε εληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)
– Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
ηδ.
Σνπ Ν. 4038/2012 (ΦΔΚ η.Α΄ 14/2-02-12) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο»,
ηε.
Σνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 52/28-2-13) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4254/14 (ΦΔΚ η.Α΄ 85/7-414) θαη ηζρχεη.
ηζ.
Σνπ Ν. 4152/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 107/9-5-13) «Δπείγνληα κέηξα
εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 1
παξαγξάθνπ Ε΄ «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2011/7 ηεο 16εο
Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκήο ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο».
θ.
Σνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ η.Α΄120/29-5-13) «Δζληθφ χζηεκα
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.
4205/13 (ΦΔΚ η.Α΄242/6-11-13) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ…θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(φζνλ αθνξά ζηελ εκεξνκελία ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΖΓΖ).
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θα.
Σνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ η.Α΄ 167/23-07-13) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο,
επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012, ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ
η.Α΄ 85/7-4-14).
θβ.
Σνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ η.Α΄ 74/26-3-14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο
– Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα –
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ
άξζξνπ 3 πεξί «Απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ».
θγ.
Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ η.Α΄ 143/28-6-14) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (αληηθαηέζηεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
Ν.4281/14 θαη ηζρχεη (ΦΔΚ η.Α΄ 160/
8-8-14). Δπηπξφζζεηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 77 παξαγξ. 5 ηνπ Ν. 4270/2014 πεξί δαπαλψλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ησλ ΝΠΓΓ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν θαη αλαθέξνληαη ζε
θαζαξά ππεξεζηαθέο αλάγθεο (πξνζθιήζεηο, πξνθεξχμεηο ή δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ), νη
νπνίεο βαξχλνπλ πιένλ ηηο εηδηθέο πηζηψζεηο ησλ θαηά πεξίπησζε νηθείσλ πξνυπνινγηζκψλ
ησλ Τπνπξγείσλ ή ΝΠΓΓ.
θδ. Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» άξζξν 157
„‟Δγγπήζεηο‟‟ (ΦΔΚ η.Α΄ 160/8-8-14), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015
«Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ
νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ η.Α΄
29/19-3-15).
2.

Σηο θάησζη απνθάζεηο :

α.
Σελ ππ΄ αξηζ. 20977/23 Απγ 07 (ΦΔΚ η.Β΄ 1673/23-8-07) θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ
κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005».
β.
Σελ ππ΄ αξηζ. Π1/4232/22 επ 07 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο, κε ηελ νπνία δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΚΠΓ (ΠΓ 118/07).
γ.
Σελ ππ΄ αξηζκ. Π1/2380/18 Γεθ 2012 Απφθαζε γηα ηε «Ρχζκηζε ησλ
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,
κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ»
δ.
Σελ ππ΄ αξηζκ. Π1/2390/16 Οθη 13 (ΦΔΚ η.Β΄ 2677/
21-1013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο, κε ηελ νπνία ηέζεθε ην αξρηθφ πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».
ε.
Σελ ππ΄ αξηζκ. Π1/542/4 Μαξη 14 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο/Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα
ην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)».
ζη.
Σελ ππ΄ αξηζκ. 5143 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ
η.Β΄ 3335/11 Γεθ 14) «Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο
παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο ππέξ ΔΑΑΓΖΤ, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/2011 (η.Α΄ 204)
φπσο ηζρχεη» θαη
δ.
ΠΓ 1248/20/5.2.2016 «Έγθξηζε Γηάζεζεο Πίζησζεο πνζνχ
176.500,00€ πιένλ Φ.Π.Α. γηα ηελ Λεηηνπξγία – πληήξεζε ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ
Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ γηα δχν έηε» θαη
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ε. Φ.959.1/29/902800/.2749/25 Απξ 2016/ ΓΔ/ΓΟΗ/1γ
ΠΡΟΚΗΡΥΟΥΜΕ
3.
Ζιεθηξνληθό Αλνηθηό Γηαγσληζκό, ζε επξψ (€), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ
«Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ησλ Λεβεηνζηαζίσληνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ
Σακείνπ ηξαηνχ» θαη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ, ζπλνιηθήο
πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο εθαηφλ εβδνκήληα έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (176.500,00€)
πιένλ Φ.Π.Α..
4.
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
εηνηκαζία θαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ε νπνία ζα αμηνινγεζεί θαη πηζαλφλ ζηε ζπλέρεηα λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ
ηξαηνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, εθεμήο θαινχκελε σο Αλαζέηνπζα Αξρή.
5.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα δψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηα
θαηάιιεια ζεκεία, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο
πξνζθνξψλ θαη ηα αληίζηνηρα παξαξηήκαηα θαη δελ επηηξέπεηαη λα ηξνπνπνηήζνπλ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν νηηδήπνηε απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ. Οπνηαδήπνηε
ηξνπνπνίεζε ζην πεξηερφκελν ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη
ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο πξνζθνξάο.
6.
Σνλίδεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο φηη ηίπνηα ζην παξφλ έγγξαθν ή ζε
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ή εθπξνζψπσλ ηεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ, δε
ζπληζηά ζχκβαζε, ή ζπκθσλία, κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ
πξνζψπνπ, νχηε ζπληζηά ζχκβαζε, ε ζπκθσλία γηα ηε ζχλαςε ζρεηηθήο ή νπνηαζδήπνηε
άιιεο ζχκβαζεο.
7.
Καηά ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξέπεη λα
ζεβαζηνχλ φιεο ηηο νδεγίεο, έληππα, φξνπο, δηαηάμεηο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη
ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
παξαξηεκάησλ ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Παξάιεηςε εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά, πνπ λα πεξηέρεη
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε, πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο, ζα νδεγήζεη ζηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
8.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ θαλνληθή πξνζεζκία κεγαιχηεξε ησλ
ζαξάληα δύν (42) εκεξώλ, δεδνκέλνπ φηη: α) ππάξρεη πξνζηαζία ηνπ site ηνπ ΝΗΜΣ θαη β)
ε απνζηνιή ηεο πεξίιεςεο ζηελ Δ.Δ. γίλεηαη κε ειεθηξνληθφ κέζν, απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ κε ειεθηξνληθή κνξθή (ρεη. παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη άξζξν
38 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 10 παξ.6 ηνπ ΠΓ 118/2007
βάζε ηνπ νπνίνπ: «Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 5 έσο 20 Απγνχζηνπ δελ πξνθεξχζζνληαη
θαη δελ δηελεξγνχληαη δηαγσληζκνί.Δπίζεο, θαηά ην ίδην δηάζηεκα, δελ νξίδεηαη εκεξνκελία
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ».
9.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο (νηθνλνκηθνχο
θνξείο) ηλεκτρονικά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή
γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Ν. 4155/13, ηεο Τ.Α
Π1/2390/16-10-2013, ησλ ΠΓ 60/07 θαη ΠΓ 118/07 θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
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10.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα νξίδεηαη ε 4ε
Ηνπιίνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 07:00 πκ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ
νξίδεηαη ε 23ε Απγνύζηνπ 2016 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 15:00 κκ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε
ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε
ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
4155/13 θαη ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1/2390/16-10-2013.
11.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη αζθνχλ λνκίκσο
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο αλαδφρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ζέκαηνο θαη εηδηθφηεξα :
α.

Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.

β.

Δλψζεηο αλαδφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.

γ.

πλεηαηξηζκνί.

δ.

Κνηλνπξαμίεο.

Οη ελψζεηο αλαδφρσλ θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε
λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζ΄ απηήλ ε ζχκβαζε, εθφζνλ, θαηά ηελ θξίζε
ηεο Γηνίθεζεο, ε πεξηβνιή νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί :
12.

ηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί :

α.
Δξγνιάβνη θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο γηα έξγα Ζ/Μ
θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπληήξεζε – ιεηηνπξγία κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
β.
Κνηλνπξαμίεο επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ επάγγεικα πνπ είλαη ζρεηηθφ
κε ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο.
γ.
Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα , πνπ γίλνληαη δεθηά , ππνρξεσηηθά ζα
πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Ν. 3982/17.06.1011 , ΚΤΑ
158/25/ΦΓ9.1/10.01.2011 θαη Π.Γ. 115/17.10.2012 δειαδή λα θαηέρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο
επαγγεικαηηθέο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 §αδ, ηνπ Ν.3982 δειαδή ζηελ « .. πινπνίεζε
κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή απηψλ, ηελ επηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ
ηνπο», γηα εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ θαη
αηκνχ.
ηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθφζνλ δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε
θείκελε λνκνζεζία, πέξαλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 §αδ, ηνπ Ν.3982 ζα
ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ φηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε
λα πξνζθνκίζνπλ ηελ ππφςε άδεηα , άκεζα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΚΑ.
13.
Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην ρψξν ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ
παξαγσγήο αηκνχ ηνπ 417 Ν.Η.Μ.Σ.. πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ην κέγεζνο θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ . ηνπο παξαπάλσ ε Σερληθή Τπεξεζία ζα παξάζρεη
ζρεηηθή βεβαίσζε ηελ νπνία νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά.
14.
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη αλάδνρνη
(νηθνλνκηθνί θνξείο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ
πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ
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ζχζηεκα (ΔΖΓΖ – Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ
θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο :
α.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (νηθνλνκηθνί θνξείο), αηηνχληαη, κέζσ ηεο
ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο
φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο :
(1)
Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα
ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε
εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
(2)
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο) ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ
Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ
ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε,
εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
(3)
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (νηθνλνκηθνί θνξείο – ρξήζηεο) ηξίησλ
ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
(ΓΓΔ) απνζηέιινληαο :
α/
είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
β/
είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή
αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ
ΠΓ 60/07, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη
ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σν αίηεκα
εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο.
β.
Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην
αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο
ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ.
15.
Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ αλά ζηάδην θαη ε πινπνίεζε ηεο
κίζζσζεο αλαδφρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ θαζνξίδνληαη ζηα
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
απηήο :
1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
2. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
3. ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –
4.
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΤΠΖΡΔΗΑ
5. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ
6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α΄»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β΄»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ΄»
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ΄»
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16.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, ηέζζεξεηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ηελ 30ε
Απγνύζηνπ 2016 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00 κκ απφ ην αξκφδην, πηζηνπνηεκέλν ζην
ζχζηεκα, ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
Γηαγσληζκνχ [εθεμήο : «Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ»]), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
17.
χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξαγξ. 1 εδ. β΄ ηνπ ΠΓ 118/07 (Καλνληζκφο
Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ – ΚΠΓ), εθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαδφρνπο δεηεζνχλ
εγθαίξσο ηα ζρεηηθά κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά απνζηέιινληαη
ειεθηξνληθά ζ΄ απηνχο κέζα ζε έμη (6) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο,
κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο επείγνληνο ε πξνζεζκία απηή
κπνξεί λα ζπληκεζεί ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο.
18.
χκθσλα κε ην άξζξν 10 παξαγξ. 1 εδ. γ΄ ηνπ ΠΓ 118/2007, ζε πεξίπησζε
πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο αλαδφρνπο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο,
ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, κέρξη θαη νθηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο
πξνζεζκίαο άζθεζεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο θαηά ην άξζξν 15 παξαγξ. 2 πεξ. α΄
ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, απηέο παξέρνληαη ειεθηξνληθά ζ΄ απηνχο κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ
παξέρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ, ην αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο
άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
αλαδφρνπο νη σο άλσ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη νκνίσο ειεθηξνληθά ην
αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο
ν πξνζθέξσλ λα έρεη δηθαίσκα έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο.
19.
Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ
παξέρεηαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ
πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα
νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθό αξρείν κε ην
θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Σα αηηήκαηα/εξσηήκαηα
πξαγκαηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζα απεπζχλνληαη ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ
ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα
έρνπλ ππνβιεζεί κε ηξφπν άιιν απφ ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν.
20.
Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξφλν
κηθξόηεξν ησλ έμη (6) εκεξώλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ, εμεηάδνληαη κφλνλ εάλ ε Τπεξεζία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν εληφο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξφλνπ.
21.
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
22.

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε :

α.
ηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
(γηα ην ζπκπιήξσκα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ) ζηηο 01
Ηνπιίνπ 2016.
β.
ην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβέξλεζεο, ζηηο 01 Ηνπιίνπ 2016.
γ.

ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 01 Ηνπιίνπ 2016 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο

εθεκεξίδεο :
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ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ :
1)
ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ
2)
ΖΜΔΡΖΗΑ
3)
ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΩΝ
δ.
ηνλ
ηζηφηνπν
ηνπ
Πξνγξάκκαηνο
01 Ηνπιίνπ 2016 κε ΑΓΑ : Χ85ΛΟΡΛ0-71 θαη ΧΦ85ΟΡΛ0-ΜΡΚ.

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ»

ζηηο

ε.
ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ζηηο 01 Ηνπιίνπ 2016 κε ΑΓΑΜ : 16PROC004700690 (Πιήξεο
ζώκα)
23.

Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο :

α.
Θα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα
Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (ΝΗΜΣ) θαη
β.

αλαθνηλψζεσλ

ηεο

Ννζειεπηηθνχ

Θα απνζηαιεί γηα αλάξηεζε ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο :
(1)

ηα βηνηερληθά, επαγγεικαηηθά, βηνκεραληθά θαη εκπνξηθά

Δπηκειεηήξηα.
(2)
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο / Γλζε Μηθξψλ θαη
Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (πξψελ
Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο – ΔΟΜΜΔΥ)
24.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3548/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ελψ ηα αληίζηνηρα
έμνδα γηα ηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζα βαξχλνπλ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
25.
Σν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί ζε
ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf) ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο (www.nimts.gr), ζηελ
επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο δεκφζηαο αξρήο (www.army.gr) θαη ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ ΔΖΓΖ κε θσδηθφ δηαγσληζκνχ : 24690.
26.
Γηα ινηπέο γεληθέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο σο αλαγξάθεηαη αλσηέξσ
(αξκφδηνο ρεηξηζηήο : Λνραγφο Ησάλλεο Κφλαο – ΜΤ Ακαιία Σζίλα).
27.

Οξηζκνί

Αλαζέηνπζα Αξρή
Τπεξεζία Γηελέξγεηαο

ΔΔΔΔ (OJEU)
Ζκέξα(εο)
Μήλαο(εο)
Πξνζεζκία
Πξνζθνξψλ

Τπνβνιήο

Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ
Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Μνλήο Πεηξάθε 10 -12, 2νο φξνθνο
ΣΚ 115 23, Αζήλα
Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, παξαηήξεζε, αίηεκα ή
εξψηεκα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα
πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
Ζ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Official
Journal of the European Union) φπνπ δεκνζηεχνληαη νη
πξνθεξχμεηο ησλ δηαγσληζκψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο.
Ζκεξνινγηαθέο εκέξεο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ.
Ζκεξνινγηαθνί κήλεο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε
ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πξηλ απφ ηελ
νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη πξνζθνξέο.
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Πξφζθιεζε
Πξνζθνξψλ
Πξντφλ(ηα)

Τπνβνιήο

Αλάδνρνο
Πξνζθνξά

Τπνςήθηνο Αλάδνρνο

χκβαζε

28.

Σν παξφλ θείκελν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ
παξαξηεκάησλ.
Οξίδνληαη νη Τπεξεζίεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο κε ηηο
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα
«Γ΄» θαη ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε
(Παξάξηεκα «Δ΄»).
Ο επηηπρφλ ζην δηαγσληζκφ κε ηνλ νπνίν ζα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε (Παξάξηεκα «Δ΄»).
Ζ πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
(ππνςήθην αλάδνρν) σο απάληεζε ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε
ππνβνιήο
πξνζθνξψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
φισλ
ησλ επηζπλαπηφκελσλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, παξαξηεκάησλ θαη δειψζεσλ.
Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο αληαπνθξίλεηαη ζηελ
παξνχζα
πξφζθιεζε
ππνβνιήο
πξνζθνξψλ,
ππνβάιινληαο πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζε
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
χκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο θαη αλαδφρνπ πνπ ηνπ αλαηίζεηαη ην αληηθείκελν
ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζθνπφ λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο πνπ
ζα δηέπνπλ ζπγθεθξηκέλε παξερφκελε ππεξεζία πνπ
ππνβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνθαζνξηζκέλεο
πεξηφδνπ.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο :

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κέζσ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, ζηνρεχεη ζην λα επηιέμεη ηνπο αλαδφρνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλάςεη ζχκβαζε
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο.
29.

Υεηξηζκφο πξνζθνξψλ :
α.

Υεηξηζκφο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ :

(1)
Σίπνηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ είλαη, ή δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο ππφζρεζε γηα νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο
ελέξγεηεο πνπ ζα ιεθζνχλ εμ νλφκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ ππνςήθησλ
αλαδφρσλ.
(2)
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ
απνδερηεί νπνηαδήπνηε πξνζθνξά ή λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ
απφ ηνπο ππνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ, θαη
ε Αλαζέηνπζα Αξρή δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.
β.

Υεηξηζκφο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ :

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ θαη λα
δηθαηνινγήζνπλ (αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη θνηλνπνίεζε
ή/θαη δεκνζίεπζε ζα επέθεξε δεκηά) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νπνηεζδήπνηε απφ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ζεσξνχληαη σο εκπνξηθά
εκπηζηεπηηθέο. Δλ ηνχηνηο, ζεκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ πνπ
έρνπλ ππνδεηρζεί απφ ππνςήθηνπο αλαδφρνπο σο εκπνξηθά επαίζζεηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
δχλαηαη λα απνθαιχςεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο φπνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ λφκνπ. Ζ
παξαιαβή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ραξαθηεξηζκέλνπ σο
«εκπηζηεπηηθνχ» ή κε ηζνδχλακν ραξαθηεξηζκφ, δελ πξέπεη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δίλνληαη
αλσηέξσ, λα εθιεθζεί σο φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνδέρεηαη απηφκαηα απηφ ην
ραξαθηεξηζκφ.
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30.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά
ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο
απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα έθπησζε θαη απψιεηα
θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε.
31.
ην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή απφ ην Γ ηνπ Ηδξχκαηνο ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο
Απνηειεζκάησλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ην θάησζη κέιε:

α. ΠΔ ΚΑΚΟΛΤΡΖ ΓΔΩΡΓΗΟ (ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ), σο πξφεδξνο
β. ΣΔ ΚΑΡΑΜΟΛΔΓΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ (ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ) θαη
γ. ΓΔ ΚΡΖΣΗΜΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ (ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ) σο κέιε

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ΄ αξηζκ. 11/2016)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α΄»
ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Άξζξν 1ν
Κξηηήξηα Δπηινγήο, Πξoζόvηα θαη Γηθαηoιoγεηηθά πκκεηνρήο θαη Καηαθύξσζεο
1.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη αζθνχλ λνκίκσο
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο κίζζσζεο αλαδφρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ, εηδηθφηεξα :
▬

Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.

▬

Δλψζεηο αλαδφρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά.

▬

πλεηαηξηζκνί.

▬

Κνηλνπξαμίεο.

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε
ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, ηα αθφινπζα
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ
ΠΓ 118/2007, ην Ν. 4155/13 θαη ην άξζξν 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 (ΦΔΚ 2677/Β΄/21-10-13),
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαηά πεξίπησζε θαησηέξσ :
α.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ :

► Διευκρίνιση : ε όηη αθνξά ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ γηα πξνζθόκηζε
εγγξάθσλ θαη αλαθνξηθά κε ηελ επηθύξσζε ησλ αληηγξάθσλ απηώλ ηζρύνπλ ηα
δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014. ε όηη αθνξά δε ζηηο Τπεύζπλεο
Γειώζεηο θαη αλαθνξηθά κε ην ρξόλν ππνβνιήο θαη ζεώξεζεο ησλ ηζρύνπλ νκνίσο ηα
δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 4250/2014.
(1)

Έιιελεο Πνιίηεο

(α)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 4 ηνπ Ν.
1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία :
1/

Θα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ.

2/

Θα

δειψλεηαη

φηη

κέρξη

ηελ

εκεξνκελία

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ :
α/
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξ. 1 ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07 θαη ζην άξζξν 43 παξαγξ. 1 ηνπ ΠΓ 60/07, ήηνη :
1
ζπκκεηνρή
ζε
εγθιεκα-ηηθή
νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξαγξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE L 351-29.1.1998 ζει. 1),
2
δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη
ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (ΔΔ C 195-25.6.1997) θαη ζην
άξζξν 3 παξαγξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ ΔΚ (ΔΔ L 35831.12.1998, ζει. 2),
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3
απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316-27.11.1995, ζει. 48),
4
λνκηκνπνίεζε
εζφδσλ
απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L
166/28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο), ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 344/28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην κε ην Ν. 2331/95 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/05,
5
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, απ΄
απηά πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε,
6
γηα ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία,
β/
δελ
ηειεί
ζε
θάπνηα
απφ
ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07
θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο,
γ/
είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο
φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάιιεη εηζθνξέο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο
θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ,
δ/
είλαη
εγγεγξακκέλνο
ζην
νηθείν
Δπηκειεηήξην (πξνζδηνξίδνληάο ην ζαθψο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) ηνπ εδ.
α΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/07,
ε/
Γελ
ηειεί
ζε
θάπνηα
απφ
ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδαθ. γ΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07
θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο
απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο. Δπηπιένλ, φηη δελ ηειεί ζε παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ, θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο
δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
3/
Θα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε
θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ
118/07 (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ ηδίνπ Γηαηάγκαηνο θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 6
παξαγξ. 1 πεξ. β΄ ΠΓ 118/07),
(β)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 4 ηνπ Ν.
1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ
43 ηνπ ΠΓ 60/07 φηη :
1/
δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε
εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ, ή δελ
ηειεί ζε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ,
2/
δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο
ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπ,
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3/
δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί, βάζεη δηθαζηηθήο
απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε
απφθαζε θαη ε νπνία δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ (πρ
παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ηελ
ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο, ηα έλζεκα, ηηο ππεξσξίεο θιπ),
4/
δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηδηφηεηα πνπ απνδεδεηγκέλσο δηαπηζηψζεθε
κε νπνηνδήπνηε κέζν δηαζέηεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή,
5/
έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ,
6/
έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ
αθνξά ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπ φζν θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ,
7/
δελ είλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή φηαλ δελ
έρεη παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
(γ)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 4 ηνπ Ν.
1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη :
1/
φηη δελ πθίζηαληαη άιινη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε
ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ, εθηφο απφ απηνχο πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ αλσηέξσ
παξαγξ. 1α.(1)(α)2/ε/,
2/
φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε
δεκφζην δηαγσληζκφ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο,
3/
φηη κέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε
επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή άιισλ λφκηκσλ
ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ή φηη ζε θάζε πεξίπησζε εθπιήξσζε
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απφ ζχκβαζε γηα ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηε ή ηεο επηβιήζεθαλ
θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε πινπνίεζε, ζχκθσλα κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηεο παξαζρέζεθε κε
ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
4/
φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία
πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο,

πνπ

5/
φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη ιάβεη γλψζε ηεο δηάηαμεο
ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ 1400/73 φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεη (άκεζα ή
έκκεζα) αληηπξνζψπνπο κφληκνπο ζηελ εθεδξεία αμησκαηηθνχο ή κφληκνπο απφζηξαηνπο
αμησκαηηθνχο πνπ έρνπλ αλαθιεζεί ζηελ ελέξγεηα γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη
πεληαεηία απφ ηελ απνζηξαηεία ηνπο.
6/
φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε, θαη ηελ απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα,
7/
φηη ν ζπκκεηέρσλ παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα
απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή
αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
(δ)
Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν.
1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
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γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε έδξα εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ
αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ε πιήξεο επσλπκία ηνπ.
(ε)
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην
δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξαγξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ ΠΓ 118/07).
(ζη) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνζηνχ 2% επί
ηεο ζπλνιηθά πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην
άξζξν 14 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο θαηά ην άξζξν 157 παξαγξ. 1α ηνπ Ν. 4281/2014
(ΦΔΚ Α΄ 160/08-08-14) θαη ηελ παξάγξαθν 1.2.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13. Ζ
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή
αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία δηεμαγσγήο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή.
(δ) Σπρφλ πξφζζεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα
κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο.
(2)
Αιινδαπνί : Σν ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ [παξάγξαθνο 1α.(1)] γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Δηδηθά σο πξνο
ην πεξηερφκελν ηεο δεηνχκελεο ππεχζπλεο δήισζεο αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ζην νηθείν
Δπηκειεηήξην (πεξίπησζε παξ. 1α.(1)2/δ/) δχλαηαη έλαληη απηνχ λα αλαγξαθεί ηζνδχλακε
επαγγεικαηηθή νξγάλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 3 ηνπ εδαθίνπ β ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07.
Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη όηη ε παξάγξαθνο 1α.(1)2/ε/ ηεο δεηνύκελεο ππεύζπλεο
δήισζεο απαηηείηαη λα ηξνπνπνηεζεί σο αθνινύζσο :
«ε/
Γελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδαθ. γ΄ ηεο
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/07 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο
εθθαζάξηζεο ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, φηη δελ ηειεί ζε παχζε
εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ, θαη δελ
έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ».
(3)

Σα voκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά :

(α)
Όια ηα παξαπάλσ δηθαηoιoγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ
α(1) θαη α(2) αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη :
1/
νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο
δειψζεηο αθνξνχλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ΔΠΔ, ΟΔ θαη ΔΔ θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ
Γ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο ΑΔ,
2/
νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο
δειψζεηο ππνγξάθνληαη αληηζηνίρσο απ΄ απηνχο.
(β)
Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο
εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο, πξνζθνκίδνπλ επηπξφζζεηα φια ηα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο. πγθεθξηκέλα :
1/

Γηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή

Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΑΔ) :
α/

Σν ΦΔΚ ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο,

β/
Αληίγξαθν απφ ην ηεξνχκελν ζηελ
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή Αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο
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ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο (ην νπνίν λα πξνζθνκίδεηαη θσδηθνπνηεκέλν)
ζπλνδεπφκελν απφ ην αληίζηνηρν ΦΔΚ,
γ/
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε
Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο
εηαηξείαο θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα
φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζην
ππφ (3) (β) 1/ β/ ζηνηρείν δελ πξνζθνκίδεηαη θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απαηηνχληαη εθηφο
ηεο βεβαίσζεο θαη αληίγξαθα ΦΔΚ γηα ην ζχλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ έρνπλ επέιζεη
ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
δ/
Σν ΦΔΚ ηεο ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο
ηεο εηαηξείαο, ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ έρεη εθδνζεί, αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ
ηνπ Γ γηα ηελ ηζρχνπζα εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο, αληίγξαθν ηεο αίηεζεο ππνβνιήο
απηνχ ζηελ αξκφδηα Αξρή, κε ην ζρεηηθφ αξηζκφ πξσηνθφιινπ γηα ηελ θαηαρψξηζε απηνχ θαη
αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ ΣΑΠΔΣ, γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζην ΦΔΚ ή αληίγξαθν ηεο
ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο Αξρήο,
2/
Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ) :

Γηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή

α/
Αληίγξαθν απφ ην ηεξνχκελν ζηελ
αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή Αξρή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, πνπ
ηζρχεη, κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ ηα ζρεηηθά ΦΔΚ.
β/
Πιήξε ζεηξά ησλ εγγξάθσλ πνπ ηπρφλ
απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ νξηζκφ δηαρεηξηζηή θαη
εθπξνζψπνπ ηεο, ζπλνδεπφκελν απφ ηα ζρεηηθά ΦΔΚ,
γ/ Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε
Γηνηθεηηθήο ή Γηθαζηηθήο Αξρήο απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο
εηαηξείαο θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα
φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ.
3/

Γηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ :
α/
Αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο
ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ θαζψο θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
β/
Πιήξε ζεηξά ησλ εγγξάθσλ πνπ ηπρφλ
απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, γηα ηνλ νξηζκφ δηαρεηξηζηή θαη
εθπξνζψπνπ ηεο,
γ/
Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο
εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
4/
Γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα :
α/
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο
ππνπαξαγξάθνπο (3)(β)1/, (3)(β)2/ θαη (3)(β)3/ ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο
ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξεηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ
θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο
εκεδαπνχο.
β/
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ
εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ
θαιχπηεη φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή
πξνέιεπζεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ θαη, επηπιένλ,
ν ππνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο ηηο πην
πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
Σα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα
Διιεληθά, επί πνηλή απνθιεηζκνύ.
(4)

Οη πλεηαηξηζκνί :

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. 1.α.(1), 1.α.(2) θαη 1.α.(3). Δπηπιένλ απηψλ απαηηείηαη θαη ε
ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 4 ηνπ Ν.1599/86, φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλεο ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο,
ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ν ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα (άξζξν 6 παξαγξ. 2
εδ. Γ΄ πεξηπη. 3 ηνπ ΠΓ 118/07). Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ
ππεχζπλεο δειψζεηο αθνξνχλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ππνγξάθνληαη απ‟
απηφλ.
(5)

Οη ελώζεηο αλαδόρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά

θαη νη θνηλνπξαμίεο :
(α)
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ
θάζε αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.
(β)
Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμίαο,
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε απηήο ή απφ εθπξφζσπφ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ
εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ/ππεξεζηψλ ή ην
κέξνο απηνχ/ψλ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν
εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο
ηνλ αλαπιεξψλεη. ηελ ελ ιφγσ δήισζε επηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή δέζκεπζε ησλ
κειψλ λα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία, ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ε/νη ζχκβαζε/εηο, ππφ
ηνπο θαησηέξσ φξνπο :
1/
Σα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειέγγπα
θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κίζζσζε
αλαδφρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
2/
ην νξηζηηθφ θνηλνπξαθηηθφ, ην νπνίν ζα
πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζα αλαθέξνληαη σο ειάρηζην
πεξηερφκελν ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο
ησλ κειψλ θαη ζα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο.
3/
Σν νξηζηηθφ θνηλνπξαθηηθφ ζα θαηαηεζεί ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ ζα ηαρζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
(γ)
πκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε
εμνπζηνδφηεζεο
ηνπ
πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ή/θαη ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο
έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ή/θαη είλαη παξφλ θαηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο, εθφζνλ ε
πξνζθνξά δελ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο.
(δ)
Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο
ή ηεο θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα :

1/

ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε ή ηελ

θνηλνπξαμία θαη
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2/

ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζην δηαγσληζκφ.

(6)
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν
ή πηζηνπνηεηηθφ απφ απηά πνπ δεηνχληαη πην πάλσ, ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ή, ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε, απφ
ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε
απηή αθνξά φιεο ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
(7)
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα
ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από
απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε
από απηόλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ
ησλ ΦΔΚ (γηα ηα νπνία αξθεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή κόλν). Δηδηθφηεξα, νη απαηηνχκελεο
δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο
έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Λνηπά δηθαηνινγεηηθά
πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνύλ θαη
ζε έληππε κνξθή ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, εληφο ηεο αλσηέξσ
αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, εθόζνλ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ
ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πηζηνπνηεηηθά
πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο θιπ.
(8)
Οη
ππεύζπλεο
δειώζεηο
απαηηείηαη,
επί
πνηλή
απνθιεηζκνύ, λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηόζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο
ηνπο ε νπνία λα είλαη εληόο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν
ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.
(9)
ε πεξίπησζε κε ή θαηά παξέθθιηζε, ππνβνιήο ησλ
αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
2.
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ΠΓ
118/2007, ν πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη
ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ζε
θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σα ελ ιόγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη
από ηνλ πξνζθέξνληα, εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή ηνπο θαη ζε έληππε κνξθή ζηελ Yπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό.
α.
Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξαγξ. 2 ή 3 ηνπ
ΠΓ 118/2007, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα :
(1)

Οη Έιιελεο πνιίηεο :

(α)
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα
θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα :
1/

Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξαγξ. 1 ηνπ

ΠΓ 60/2007, δειαδή :
α/
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,
φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).
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β/
δσξνδνθία,
φπσο
απηή
νξίδεηαη
αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο
25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ
πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).
γ/
απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).
δ/
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει.
77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (ΦΔΚ Α΄ 173/1995) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.
3424/2005 (ΦΔΚ Α΄ 305/2005).
2/
Παξάβαζε ησλ άξζξσλ α) 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7,
13, 14, 15, 18 θαη β) 35 παξ. 1 ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
3/
Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία,
ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ
118/2007).
Δπηζεκαίλεηαη όηη είλαη δπλαηή ε πξνζθόκηζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ειεθηξνληθώλ αληηγξάθσλ πνηληθνύ κεηξώνπ ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση.
9441νηθ/.7-4-15 Δγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, ε γλεζηόηεηα ησλ νπνίσλ ζα
ειέγρεηαη δεηγκαηνιεπηηθά από ηελ Τπεξεζία.
(β)
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο,
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 2 ηνπ ΠΓ
118/2007).
(γ)
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά
πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ
ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 118/2007). ε
πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ . Σν πηζηνπνηεηηθφ
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη
φρη κφλν ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ
νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο
ζηελ επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ 8
παξαγξ. 4 ηνπ λ. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ππνγεγξακκέλε
ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηελ
νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη
απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά
πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
(δ)
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν
ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ
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εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6
παξαγξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007).
(2)

Οη αιινδαπνί :

(α)
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν,
ππφ ζηνηρ. 2α(1)(α) (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 118/2007).
(β)
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ ΠΓ 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ (άξζξν 6 παξαγξ.
2 εδ. β΄ πεξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2007). Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζηελ
επηρείξεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ
8 παξαγξ. 4 ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf
ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε ηελ
νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη
απαζρνινχκελνη ζ΄ απηήλ. Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο
παξνχζαο παξαγξάθνπ.
(γ)
Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ
επίδνζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. β΄ πεξ. 3
ηνπ ΠΓ 118/2007).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αιινδαπά έγγξαθα απαηείηαη λα πξνζθνκίδνληαη αξκνδίσο
επηθπξσκέλα θαη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιώζζα.
(3)

Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά :

(α)
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο
Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ
118/2007).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηε δηαπίζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο
νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απαζρνινχκελνη ζην
ζπκκεηέρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηνηθνχλησλ
απηφ, πξνζθνκίδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ ζηνηρεία (θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεία
γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο θιπ), πξνζθνκίδεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξαγξ. 4
ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ζε κνξθή
αξρείνπ .pdf ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη
αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζην λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηνηθνχλησλ απηφ.
Οη αλσηέξσ δειψζεηο ππνβάιινληαη καδί κε ηα ινηπά πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ.
(β)
Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο
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έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ
Κ.Ν 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά
λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2007).
(γ)
Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο
(ΔΠΔ) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα
ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (ΑΔ), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξαγξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007, φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν,
ππφ ζηνηρ. α(1)(α) (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 3 ηνπ ΠΓ 118/2007).
(δ)
Δπί
εκεδαπψλ
αλσλχκσλ
εηαηξεηψλ,
ηα
πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο
εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο
Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη
εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ AE. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο
επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (ΟΔ θαη ΔΔ) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη
απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ
επηρείξεζεο (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. γ΄ πεξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007).
(4)

Οη πλεηαηξηζκνί :

(α)
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007, φπσο απηά
εμεηδηθεχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, ππφ ζηνηρ. α(1)(α) (άξζξν 6 παξαγξ. 2
εδ. δ΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 118/2007).
α΄ ηεο παξαγξ. 2
ζπλεηαηξηζκνχο θαη
118/2007, εθφζνλ
πεξίπησζεο (2) ηνπ
ηνπ ΠΓ 118/2007).

(β)
Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ.
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο
ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο
εδ. γ΄ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 2

(γ)
Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη
ιεηηνπξγεί λφκηκα (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. δ΄ πεξ. 3 ηνπ ΠΓ 118/2007).
(5)

ν

πλεηαηξηζκφο

Οη ελώζεηο αλαδόρσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά

θαη νη θνηλνπξαμίεο :
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε αλάδνρν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία (άξζξν 6 παξαγξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ ΠΓ 118/2007).
(6)
Σα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, ππφ ζηνηρ. α(1)(δ) θαη α(2)(γ),
επαγγεικαηηθά κεηξψα θαη νη αληίζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ,
είλαη απηά πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ ΠΓ 60/2007. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ
επέιζεη ηξνπνπνηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, σο επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα
ιακβάλνληαη ππφςε εθείλα πνπ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο άλσ
Παξάξηεκα.
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(7)
Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο
φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ
ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε
έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν αλάδνρνο. ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά φιεο
ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
β.
Σα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ησλ
εηδηθψλ φξσλ (παξάξηεκα «Β΄») ηεο παξνχζαο.
γ.
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ
παξαγξ. 2α ηνπ παξόληνο επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό ηνπ αλαδόρνπ από ην δηαγσληζκό
θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξώζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 παξαγξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2007.
Άξζξν 2ν
Πξνζθνξά ελώζεσλ αλαδόρσλ – θνηλνπξαμηώλ
1.
Ζ έλσζε αλαδφρσλ ή ε θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο ηνπο αλαδφρνπο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε ή ηελ
θνηλνπξαμία, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ
πξνζθνξά απαξαίηεηα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
θάζε κέινπο ηεο έλσζεο αλαδφρσλ ή ηεο θνηλνπξαμίαο.
2.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο
επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
3.
ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο
βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ
ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο
νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή
ηεο θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ
αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Άξζξν 3ν
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ –
Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.
Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ
θαη λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο
www.promitheus.gov.gr, πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν
απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζην χζηεκα, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (ΠΓ
118/2007) θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ
Π1/2390/16-10-2013.
2.

Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο :

─ Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –
Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
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─ Έλαο (1) (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Όπνπ (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
3.
ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά»
πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
θαη ζπγθεθξηκέλα :
α.
Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο (Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο), θαζψο θαη ηα πξφζζεηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν [1] ησλ εηδηθψλ φξσλ
(Παξάξηεκα «Β΄»).
β.

Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, σο αθνινχζσο :

(1)
Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ Λεηηνπξγία – πληήξεζε ησλ
Λεβεηνζηάζησλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο θαη νπνησλδήπνηε ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά κπνξεί επίζεο
λα πεξηιακβάλεη ηπρφλ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (φηαλ απαηηείηαη), φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά
θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο.
(2)
Σα ινηπά απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην
άξζξν [2] ησλ εηδηθψλ φξσλ (Παξάξηεκα «Β΄»).
ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ ή θνηλνπξαμίαο, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη
λα ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
4.
ηα πεξηερόκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρόλ εκθάληζε νηθνλνκηθώλ
ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ όπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιόγν
απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
5.
Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξώλνληαο ηελ αληίζηνηρε
εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη
λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά
αξρεία.
6.
Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη επί πνηλή απνξξίςεσο
απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη
θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληόο ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη από ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνύην, δελ απαηηείηαη λα
θέξνπλ ζρεηηθή ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
7.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ
ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε
ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνύληαη λα πξνζθνκηζζνύλ ζηελ Τπεξεζία πνπ
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δηελεξγεί ην δηαγσληζκό εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί/ζπληαρζεί από ηνλ ίδην ηνλ
νηθνλνκηθό θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ
ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη : πρ πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.
8.
Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (prospectus), ζα πξέπεη
λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα
ειεθηξνληθά αξρεία .pdf απηψλ εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14), θαη γηα ηελ
απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.
9.
Οη ππεύζπλεο δειώζεηο απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θέξνπλ
εκεξνκελία ηαπηόζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο ε νπνία λα είλαη εληόο
ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ.
10.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ ππνθαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
11.
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη
ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε
oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα :
α.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 3 ηνπ παξαξηήκαηνο «Β΄» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο).
β.
Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ
(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, κεηαθνξηθά έμνδα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο
ζρεηηθέο δαπάλεο). Ζ ζπλνιηθή ηηκή ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
γ.
ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ – ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ,
ζα αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε «ΓΩΡΔΑΝ» ή
«0,00». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε έλδεημε
«ΓΩΡΔΑΝ» ή «0,00», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρνπλ
πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
12.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή
απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο.
ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν
ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ
λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί
ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ
επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. Γηεπθξηλίδεηαη, φηη νη
ηηκέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη νη ηηκέο κε ηηο νπνίεο ζα
αμηνινγεζνχλ βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαη ζα ζπλάςνπλ ηε
ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο επηιέγεηαη ν πξνκεζεπηήο πνπ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ του ΝΙΜΤΣ

Σελίδα 24 από 94

πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ
ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
13.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο
δηαθήξπμεο, ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
14.
Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεύεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί
ππνρξεσηηθά ζε απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή
δηθαηνινγεηηθώλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά».
Οκνίσο, δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεύεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε
απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ
(ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο
ππνβνιή δηθαηνινγεηηθνύ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνύ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο
ζηνλ ππνθάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
15.
Γηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, πνπ ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζε έληππε κνξθή ζηελ Τπεξεζία πνπ
είλαη αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, απνζηέιινληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο,
επί πνηλή απνξξίςεσο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληφο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη ηα
εηδηθψο δεηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή, δηαρσξηζκέλα ζε δύν
(2) ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο κε εμσηεξηθέο ελδείμεηο «Δπηκέξνπο έληππα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο» θαη «Δπηκέξνπο έληππα
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο»,
αληίζηνηρα, εληφο ηεο θαζνξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη
παξαιακβάλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία κε απφδεημε βέβαηαο ρξνλνινγίαο.
16.
Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν
ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο
πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α΄ 74/26-03-14).
Τπνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα από ηνλ εθδόηε
ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρή
ηνπο ή κε εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/14 (ΦΔΚ Α΄
74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη
ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ Τπεξεζία δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο,
πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο
ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε όηη
ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξώζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/86, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη
απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο.
17.
Ζ θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά,
κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη
δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζύζηεκα.
18.
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή
επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο
ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη
ην άξζξν 6 ηεο ΤΑ Π1 – 2390/2013 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)».
19.
Τπνβνιή πξνζθνξψλ ζε έληππε κνξθή ή/θαη ζε ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο
γηα ην δηαγσληζκφ δελ είλαη απνδεθηή. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ
ζηελ Τπεξεζία απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί
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θαηάζεζε ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη
ζηνπο απνζηνιείο ηνπο.
20.
Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή
ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κεηά ηελ θαζνξηδφκελε
πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξόζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνύλ ζε απόξξηςε ηεο
πξνζθνξάο.
21.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα,
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξoζθoξά ή ζε απαηηνχκελν ζηνηρείν απηήο νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, απηή
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κovoγξακκέvε απφ ηov πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην
φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ
ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξoζθoξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ΄ απηή ή ζε
ζηνηρεία ηεο δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
22.
Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ
άξζξνπ 15 παξαγξ. 2 πεξ. α΄ ηνπ ΠΓ 118/2007 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή
εθφζνλ έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη
αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ
ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο.
23.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, νη ππνςήθηνη αλάδνρνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ απηέο δεηνχληαη
απφ αξκφδην φξγαλν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ. 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.
24.
Απνθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Τπεξεζίαο
έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθνξώλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο – εηδηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο
απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο (άξζξα 3 παξαγξ. 7 θαη 20 παξαγξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007).
25.
Αvηηπξoζθoξέο δελ γίvovηαη δεθηέο ζε θαλέλα ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. ε
πεξίπησζε ππoβoιήο ηνπο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.
26.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο δελ γίλνληαη
δεθηέο. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο,
ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα
δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ
απηψλ.
27.
ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο ζα
έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, δχλαηαη λα ιακβάλνπλ
γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Απφ ην ζχζηεκα παξέρεηαη ε
ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε
ησλ αξρείσλ ζηνπο ππν(θαθέινπο) ηεο πξνζθνξάο.
28. Ζ Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη
πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο
αθνξνχλ, ηδίσο, ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ
πξνζθνξψλ.
29.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ
138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλήιηθνπο
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θάησ ησλ 15 εηψλ. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ εάλ ε πξναλαθεξζείζα ξήηξα
ηεξείηαη.
Άξζξν 4ν
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
1.
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηνλ
θαζνξηδφκελν απφ ην άξζξν 6 ησλ εηδηθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ρξφλν, πνπ ππνινγίδεηαη
απφ ηελ επνκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα), θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ απνδέρζεθαλ νη
ζπκκεηέρνληεο λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Δάλ νη δηαγσληδφκελνη θιήζεθαλ λα
παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη
γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.
2.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο (ειεθηξνληθά κε
ηνλ παξερφκελν απφ ην ζχζηεκα ηξφπν), εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ
ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε
δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ
εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν
ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο
ηνπο.
4.
Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα
ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε πξφνδνο απηνχ,
ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ
πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε,
αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο ηπρφλ δεηνχκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο.
Άξζξν 5ν
ηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ αλαδόρνπ
1.
Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη vα πεξηιακβάλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf
ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, κε ηελ έδξα εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο ηνπο θαζψο επίζεο
θαη ηελ πιήξε επσλπκία ηνπο. Ζ ππεχζπλε δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ε πην πάλσ δήισζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2.
Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο
πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνζθέξνληνο νη θπξψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 18 παξαγξ. 4 ηνπ ΠΓ 118/2007. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ δειψλεηαη έρεη επηβιεζεί πνηλή
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ κε ην αληηθείκελν ζέκαηνο, ε νπνία ηζρχεη
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3.
Έπεηηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο, απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο – εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ
νπνία δειψζεθε ε έδξα ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο θαη κε βάζε
ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη΄ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, κπνξεί λα
εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ησλ
δεισζέλησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ελψ κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ε
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αιιαγή απηή κπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ. ε φιεο ηηο
πην πάλσ πεξηπηψζεηο, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά
απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4.
Έδξα εθηφο απφ απηή πνπ δειψζεθε ζηελ πξνζθνξά, ρσξίο πξνεγνχκελε
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε
θαη επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πνηληθψλ θπξψζεσλ.
Άξζξν 6ν
Πξoζθεξόκεvε ηηκή
1.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα δίλεηαη ζε επξψ (€) θαη λα αλαγξάθεηαη
νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο θαη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
2.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ
(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο)
πνπ βαξχλεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν θαη ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα έρεη ζπλππνινγηζζεί
ζηελ πξνζθνξά, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ηηκή γηα ην ζχλνιν ηνπ
έξγνπ ρσξίο ΦΠΑ ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Οη ηηκέο ησλ
πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο. Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε
ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ
Παξαξηήκαηνο «Γ΄» γηα ηελ Τπνβνιή Πξνζθνξψλ θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο – εηδηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ΄» ηεο παξνχζαο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε
επξψ (€) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία ελψ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ
αξηζκεηηθήο θαη νινγξάθσο ηηκήο, ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο.
3.
Πξoζθoξέο κε ηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ (€) ή θαζνξίδεηαη κ΄ απηέο
ζρέζε ηνπ επξψ (€) πξνο μέvo λφκηζκα, απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
4.
Ζ παξαπάλσ πξνζθεξφκελε ηηκή ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ηελ απνδεκίσζε
γηα φιεο ηηο παξερφκελεο απφ απηφλ ππεξεζίεο θαη γηα θάζε άιιν έμνδν θαη δαπάλε ηνπ
αλαδφρνπ άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελε κε ην έξγν ηνπ. ηελ ακνηβή εκπεξηέρεηαη θαη ην
φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
5.
Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
6.
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απ΄ απηήλ
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ.
7.

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο :
α.

Σηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ.

β.
Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%) ζην νπνίν ππάγεηαη ε ππεξεζία
Λεηηνπξγίαο - πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν
πνζνζηφ ΦΠΑ, απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο ΦΠΑ, ζα
ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
8.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη
αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέκαηνο), νη δε ππνςήθηνη
αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ
έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δχλαηαη λα δεηεζεί απφ ηνλ
πξνζθέξνληα έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (πρ ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο /ηηο εμαηξεηηθά
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επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία/ηελ πξσηνηππία
ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
9.
Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ δελ αλαζεσξείηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη γηα ην ακεηάβιεην ηεο πξνζθνξάο ηνπ γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα δηακνξθψζεη ηελ
νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
10.
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη εάλ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη
ππνςήθηνη αλάδνρνη δελ δηθαηνύληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο ζηελ
παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο αξρηθνχο.
11.
Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ εξγαζηψλ ηεο
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, θαη φρη ρσξηζηά ζηηο ηηκέο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ απφ ηα νπνία ελδερνκέλσο λα
απνηειείηαη.
Άξζξν 7ν
Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ – Αλαθνίλσζε ηηκώλ
1.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε
ηελ απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεκα δηαδηθαζία, απφ ην αξκφδην πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα
ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ
(Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ) εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
2.
Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ ειεθηξνληθή δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
πξoζθoξψv ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ ζε εκεξoκεvία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνύο όξνπο
ζπκθσληώλ ηεο δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα «Β΄» άξζξν 8ν § 3).
3.
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κόλν
ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά». Οη
ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην
δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
Άξζξν 8ν
Γηαδηθαζία Ζιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο – Αμηνιόγεζεο Πξoζθoξώv – Αλάδεημεο
Πξνκεζεπηή – Απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη Καηαθύξσζεο
δηαγσvηζκoύ
1.
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην αξκφδην
πηζηνπνηεκέλν ζην ζχζηεκα ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ – ΔΓΓ)
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ
δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο. Δηδηθφηεξα :
α.
Σέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηελ εκεξoκεvία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο
ζπκθσληψλ ηεο δηαθήξπμεο απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππν)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά
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πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά» θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα
ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη
κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
β.
Ζ αξκφδηα ΔΓΓ παξαιακβάλεη ηνπο ελζθξάγηζηνπο θαθέινπο κε ηα
ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ ηα νπνία
έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ Τπεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Ζ ΔΓΓ απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ
έλδεημε «Δπηκέξνπο Έληππα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο» θαη
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Οη
ππνθάθεινη κε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» δελ
απνζθξαγίδνληαη, αιιά κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη
ηoπoζεηoχvηαη ζε έλα vέo θάθειν, o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ
ίδηα Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία.
γ.
Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε ε ΔΓΓ πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ
– ηερληθψλ πξνζθνξψλ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.
δ.
ηε ζπλέρεηα ε ΔΓΓ πξνρσξεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ λνκηκφηεηά
ηνπο – ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα – θαη ζηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα
ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο/ απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη
ηε βαζκνιφγεζή ηνπο, αλ πξνβιέπεηαη ην θξηηήξην ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο.
ε.
Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε ΔΓΓ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη
ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα,
ειεθηξνληθά – κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ επί λνκίκσο
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί
θνξείο ππνρξενχληαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα παξέμνπλ ειεθηξνληθά κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο –
ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη.
ζη.
Καηφπηλ, ε ΔΓΓ εηζεγείηαη / γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ
απνδνρήο ή αηηηνινγεκέλεο απφξξηςεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
γηα ηε ιήςε θαη έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο γηα ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ
(Παξάξηεκα «Β΄» άξζξν 5ν).
δ.
Αθνινπζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα έθδνζε απφθαζεο απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά
ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
ε.
Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά – ηερληθά),
απφ ηνλ Έρνληα ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην, θαη κεηά ηελ άπξαθηε
παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ
πξνζθπγψλ ή παξαηεξήζεσλ γηα ην ζηάδην, νξίδεηαη ε εκεξνκελία θαη ψξα ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ έρνπλ
απνθιεηζηεί θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκφ, πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο,
ελεκέξσζε γηα ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
ζ.
ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε ΔΓΓ πξνβαίλεη
ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» θαη νη
ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ
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απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα/εηδνπνίεζε πνπ
παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
η.
ηε ζπλέρεηα ε ΔΓΓ παξαιακβάλεη απφ ηελ Τπεξεζία θαη
απνζθξαγίδεη ηνλ θπξίσο θάθειν θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε ηελ έλδεημε «Δπί κέξνπο Έληππα
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ζην πξνεγνχκελν
ζηάδην. Σα πεξηερφκελα απηψλ κovoγξάθovηαη θαη ζθξαγίδovηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά
θχιιν. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ
πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην
νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.
ηα.
Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΓΓ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ,
θαηά ηελ νπνία νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ειέγρνληαη έλαληη ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη
φζεο θξηζνχλ παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Ζ ΔΓΓ
εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί κε μερσξηζηφ πξαθηηθφ επί ηεο απνδνρήο ή κε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαζψο θαη επί ηεο αλάδεημεο απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε, ην νπνίν ππνβάιιεηαη αξκνδίσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηε ιήςε θαη
έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο.
ηβ.
ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ηελ
απφθαζε γηα ην ππφςε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην
χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ
ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο
πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ελεκέξσζε.
ηγ.
Μεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηεο εθδνζείζαο
απφ ηνλ Έρνληα ηελ Οηθνλνκηθή Δμνπζία απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζηάδην, θαη κεηά ηελ
άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Δλζηάζεσλ ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ή ελζηάζεσλ, ν/νη πξνζθέξσλ/ξνληεο,
ζηνλ/ζηνπο νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ/ηνπο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά, νθείιεη/νπλ λα
ππνβάιεη/νπλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ζε θάθειν κε
ζήκαλζε
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά
πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξαξηήκαηνο
«Α΄» ηεο παξνχζαο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Σπρφλ
απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη
ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο. Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηνλ
πξνζθέξνληα, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο θαη ζε
έληππε κνξθή ζηελ Yπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
ηδ.
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη δχν
(2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή,
χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΔΓΓ,
εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ έρνπλ ππνβάιεη παξαδεθηέο
νηθνλνκηθά πξνζθνξέο, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ,
πξαγκαηνπνηείηαη, κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελεκέξσζε γηα
ηελ θαζνξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ αλαδεηρζέληα πξνκεζεπηή.
ηε.
Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη
ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε.
ηζη.
Αθνχ νινθιεξσζεί ε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απνζθξάγηζε ηνπ
αλσηέξσ θαθέινπ, ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε γηα ηελ
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πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ θαη κε μερσξηζηή εηζεγεηηθή έθζεζε
γλσκνδνηεί/πξνηείλεη γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ηδ.
Ο πιήξεο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή γηα ηελ έθδνζε ηειηθήο απφθαζεο.
2.
Γηα ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη γηα ηε
ιήςε απφθαζεο επί ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα :
α.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο – εηδηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο σο αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο
ΔΓΓ.
β.
Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ
αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο ΔΓΓ.
γ.
Σν θξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoχ
είλαη απνθιεηζηηθά ε «πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά». Ζ
αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ
ΠΓ 118/2007.
δ.
Έληππα ζηνηρεία ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξoζθoξέο
δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερvηθήο
πξνζθνξάο, δελ απoζθξαγίδovηαη, αιιά επηζηξέθovηαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν
θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη΄ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ
αζθεζέλ έλδηθν κέζν.
ε.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ
δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο κε ρξήζε ηνπ
πζηήκαηνο, γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε
θάζε ζηάδην. Ζ εηδνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε,
ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο θαζώο θαη ηνπ πξαθηηθνύ ηεο ΔΓΓ γηα ην εθάζηνηε ζηάδην
ηνπ δηαγσληζκνύ, ζην ύζηεκα. Καηά ηελ
εκεξνκελία ηεο ππόςε
εηδνπνίεζεο/αλαθνίλσζεο είλαη απνδεθηό όηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη πιένλ
πιήξε γλώζε επί ηεο απόθαζεο γηα ην εθάζηνηε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ. Χο εθ
ηνύηνπ, ε ελ ιόγσ εκεξνκελία απνηειεί θαη ην ρξνληθό ζεκείν από ην νπνίν
ππνινγίδεηαη ε λόκηκε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηπρόλ ελζηάζεσλ – πξνζθπγώλ.
ζη.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηεζεί
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ππέβαιαλ παξαδεθηέο
θαη ηερληθψο απνδεθηέο πξνζθνξέο.
3.
Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
4.
Όηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη
φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8α ηνπ ίδηνπ Π/Γηνο θαη δεηνχληαη απφ ηνπο εηδηθνχο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςήθηνπο
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ του ΝΙΜΤΣ

Σελίδα 32 από 94

αλαδφρνπο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ
απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
5.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο (ζπκκεηέρσλ)
ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο
παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ
έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ δηαθήξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη γ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Τπεξεζίαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
πξνκεζεπηή. Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Τπεξεζίαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
πξνκεζεπηή, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα
θαζνξηδφκελα ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/2007.
Άξζξν 9ν
Απόξξηςε Πξνζθνξώλ
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη
πεξηπηψζεηο :
▬
Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ηεο δηαθήξπμεο.
▬

Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.

▬

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.

▬

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.

▬
Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο –
απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.
▬
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή
ή/θαη εκθαλίδεη ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
▬
Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά
ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά.
▬
Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο
ηκήκαηα ηεο κίζζσζεο αλαδφρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
▬
Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
▬
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ θαιχπηεη ηα νξηδφκελα ηνπ Ν. 3863/2010 φπσο
απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε ηνπ
άξζξνπ 68»).
▬
δηαθήξπμεο.

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο

▬
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ, εμεηαδφκελε ζχκθσλα
κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ 60/2007.
▬
δηαθήξπμε.

Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα
Άξζξν 10ν
Κξίζε απνηειεζκάησλ δηαγσληζκνύ – Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο
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1.

Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη :

α.
Καηαθχξσζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο - πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
γηα νιόθιεξεο θαη κόλν ηηο πνζφηεηεο θαη φρη γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ
ηηο αλαγξαθφκελεο
β.
Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη ζην άξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ ΠΓ 118/2007.
γ.

Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο

πεξηπηψζεηο :
(1)
Όηαλ ε Τπεξεζία δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην αληηθείκελν ησλ
εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο - πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ζέκαηνο είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ
ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην
λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφ.
(2)
επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε.

Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ

2.
Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσvηζκoχ ζα γίλεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα
αvαθoηvσζεί εγγξάθσο ζηνλ/ζηνπο πξνκεζεπηή/ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
23 παξαγξ. 1 ηνπ ΠΓ 118/2007. Τπφ ηελ επηθχιαμε φζσλ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, κε ηελ
αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο
ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα.
3.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ
ζέκαηνο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη/νπλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ
πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. Ο/νη αλάδνρνο/νη κπνξεί/νπλ λα
πξνζέιζεη/νπλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν κέζα ζε (15) δέθα πέληε
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ν ρξφλνο ηζρχνο
απηήο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε δεθαεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο.
4.
Ζ πξνζεζκία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν
θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κε ην άξζξν 5 παξαγξ. 1 ηνπ Ν. 3886/2010, ιφγσ ηεο
χπαξμεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο απφ άιιν δηαγσληδφκελν, ή ιφγσ ηεο
άζθεζεο πξνζθπγήο ή, ελ ζπλερεία, ιφγσ ηεο χπαξμεο πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο
αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Οκνίσο, ε πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο αλαζηέιιεηαη γηα
φζν ρξφλν ελδερνκέλσο αλαζηαιεί πεξαηηέξσ ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ άζθεζεο
αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή έθδνζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο ή δηθαζηηθήο απφθαζεο κε
ηελ νπνία δηαηάζζνληαη αζθαιηζηηθά κέηξα.
5.
χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ππ΄ αξηζ. 20977/23-8-2007 (ΦΔΚ η.Β΄ 1673/23-8-07),
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηνχην ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν
5 ηνπ Ν. 3414/2005, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ
νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππεχζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο ηζρχεη, γηα ηελ κε έθδνζε νξηζηηθήο
θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005.
6.
Δάλ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθδνζεί ζε βάξνο επηρείξεζεο πνπ
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαηά ην
άξζξν 3 παξαγξ. 4 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.
3414/2005, ε ελ ιφγσ επηρείξεζε απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ρσξίο ππαίηηα
θαζπζηέξεζε πξνζθνκίδεη ζηελ ΤΠ/ΠΑ θαη ζην Σκήκα Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απηήο, θαζψο
θαη αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε σο
άλσ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε. Αθνινχζσο, ε επηρείξεζε δεηά απφ ην αλσηέξσ Σκήκα ηελ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ του ΝΙΜΤΣ

Σελίδα 34 από 94

έθδνζε ηνπ θαηά ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3310/2005 (φπσο αλαξηζκήζεθε θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξαγξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3414/2005) πηζηνπνηεηηθνχ
πεξί ζπλδξνκήο αζπκβηβάζησλ ηδηνηήησλ θαη απαγνξεχζεσλ.
7.
ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε Τπεξεζία θνηλνπνηεί ηελ
ελ ιφγσ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζην ΔΡ καδί κε ηελ απφθαζή ηεο πεξί απνθιεηζκνχ ηνπ ελ
ιφγσ ππνςεθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην αξγφηεξν πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν
απνθιεηζκφο ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο
αλαξηζκήζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο παξαγξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3414/2005.
8.
Δάλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε αλαθνίλσζε, δελ πξνζήιζε
λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη
ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ή πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΡ εληφο ηνπ αλσηέξσ
ρξνληθνχ νξίνπ, θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαπίπηεη
απηνδίθαηα ζην ζχλνιφ ηεο ε ηπρφλ θαηαηεζείζα εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ππέξ
ηεο Τπεξεζίαο.
9.
Καηά ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ν. 4129/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
ην Ν.4254/2014, πξηλ απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο (εθφζνλ ην αληηθείκελφ ηεο ππεξβαίλεη
ην πνζφ ηνπ 1.000.000,00 €) δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο λνκηκφηεηαο απηήο απφ ην
αξκφδην Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Δάλ δελ δηελεξγεζεί ν έιεγρνο, ε ζπκθσλία
πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε. Γηα ην ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην
ηελ Τπεξεζία θάθεινο κε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία, ηδίσο δε απηά ησλ νπνίσλ ε
έιιεηςε επηθέξεη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην
δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. Ο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε
ελδεηθηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ ζην
αξκφδην Κιηκάθην.
Άξζξν 11ν
Καηάξηηζε ηεο ύκβαζεο
1.
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαη κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη
ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ε
ζχκβαζε ρξνληθήο ηζρχνο δχν (2) εηψλ κε δηθαίσκα ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ππνγξαθήο ηεο, ην
θείκελν ηεο νπνίαο (ζρέδην ζχκβαζεο) επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, σο ην
παξάξηεκα «Δ΄» απηήο. Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία
έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζ΄ απηφλ. Γελ
ρσξεί δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ δηαθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ
ζπκκεηέρνληνο.
2.
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο
θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.
3.
Ζ ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ ζέκαηνο, νπσζδήπνηε φκσο απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 παξαγξ. 2 ηνπ
ΠΓ 118/2007.
4.
ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο
ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε
πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
5.
Δάλ εθδνζεί νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ
ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο ελεξγεηηθήο δηαθζνξάο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απηφο
νθείιεη λα ππνβάιεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζην Σκήκα
Διέγρνπ Γηαθάλεηαο ηνπ ΔΡ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε κε αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ
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απφθαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζην ΔΡ ηελ
απφθαζή ηεο πεξί εθπηψζεσο ηνπ αλαδφρνπ εμ΄ απηνχ ηνπ ιφγνπ, πξνθεηκέλνπ ε απφθαζε
απηή λα ειεγρζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3310/2005 (φπσο απηή
αλαξηζκήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο παξαγξ. 3 θαη 8, αληίζηνηρα, ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
3414/2005).
Άξζξν 12ν
Απνδνρή πξνζθνξάο γηα ηε ζύλαςε ύκβαζεο
1.
Ζ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ζα ελεκεξψζεη γξαπηψο ηνπο επηηπρφληεο αλαδφρνπο
γηα ηελ απφθαζε απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, πνπ είρε σο ζθνπφ ηελ επηινγή ησλ
αλαδφρσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ζπλαθζεί ζχκβαζε.
2.
Ζ Τπεξεζία δηελέξγεηαο ζα θαιέζεη ηνπο αλαδφρνπο ζε θαζνξηζκέλε εκέξα
θαη ψξα γηα λα ππνγξάςνπλ ηε ζχκβαζε. Οη αλάδνρνη αλακέλεηαη λα έρνπλ πξνζθνκίζεη
φια ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά θαη πηζηνπνηεηηθά φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο φξνπο θαη
πξνυπνζέζεηο ηεο πξφζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Κάζε αίηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο ζα
δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο
ζχκβαζεο θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα «Δ» ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Οη φξνη απηνί δελ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκνη θαη δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ ή λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ νπνηνπζδήπνηε φξνπο πξνηείλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο,
νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή θαηά
ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηελ Τπεξεζία νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
3.
Ζ ζχκβαζε ζα απνηειεί αλεμάξηεην θείκελν. Ζ πξνζθνξά ή/θαη νπνηνδήπνηε
άιιν έγγξαθν ή πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε.
4.
Ζ ζπκκεηνρή ζηε ζχκβαζε θαη νπνηνδήπνηε φθεινο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο
απηφ, αλαθαιείηαη ακέζσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ έρεη θιεζεί αιιά δελ έρεη
πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εληφο ηεο ηαθηήο πξνζεζκίαο ή/θαη δελ έρεη
ππνβάιεη ηα δεηνχκελα απνδεηθηηθά ή/θαη πηζηνπνηεηηθά επηθπιαζζνκέλσλ ησλ θπξψζεσλ.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα αλαζέζεη ην ζρεηηθφ κέξνο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηνλ επφκελν ππνςήθην αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο.
Άξζξν 13ν
Παξαθνινύζεζε – Παξαιαβή ηνπ έξγνπ
1.
Αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα Παξάξηεκα «Γ΄» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη
ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, Παξαιαβήο θαη Διέγρνπ.
2.
Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζα παξαιακβάλεη ζην ζχλνιν
ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθά πξσηφθνιια πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην ηέινο θάζε κήλα.
3.
Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε
ππεξεζίαο γηα νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία, εθφζνλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εθηειέζεη ζην
ρψξν πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη.
4.
Καηά ηε δηαδηθαζία πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ησλ
ππεξεζηψλ (αλά κήλα) θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο
θνξέαο θαη εθηειείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5.
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη ηελ ππεξεζία,
αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. Δθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη
παξεθθιίζεηο ηεο ππεξεζίαο δελ επεξεάδνπλ ην ζχλνιφ ηεο θαη κπνξεί λα θαιπθζνχλ νη
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αλάγθεο ηεο Λεηηνπξγίαο - πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ησλ ρψξσλ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε
απηή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη λα
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
Άξζξν 14ν
Πιεξσκή
1.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ βάζεη ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), απφ
ην Ίδξπκα, αλά κήλα, κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο κεληαίαο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ (ΠΓ 118/2007,
άξζξν 35 παξαγξ. Ηα ΚΠΓ), απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά,
ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή
άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά
πιεξσκήο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ είλαη :
α.
Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ
εξγαζηψλ, πνπ ζα ζπληάζζεη ε επηηξνπή ειέγρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
(θαηά κήλα).
β.
Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θάιπςεο εξγαζηψλ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη, γηα εξγαζίεο
δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ κήλα.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ αξκνδίνπ
Σακείνπ, δειαδή βεβαίσζε ηνπ φηη δελ εθθξεκεί νθεηιή εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.

Γεκφζηνπ

δ.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) εθφζνλ ην πνζφλ πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζεί
ππεξβαίλεη ηα 2.934,70 €.
ε.

Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΗΚΑ αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο

πξνζσπηθνχ.
ζη.
Αληίγξαθν κηζζνινγίνπ
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.

θαη

ζειίδαο

αγνξάο

ελζήκσλ

γηα

ην

δ.
Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηείηαη βάζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο θαη δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαπάλσ εδαθίσλ (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ ππφ πιεξσκή κελφο πεξηιακβάλνληαη θαη
εκέξεο δηαθνπήο ή πιεκκεινχο πινπνίεζεο παξνρήο ππεξεζίαο εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ
πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζα πεξηθφπηεηαη απφ ην πνζφ πιεξσκήο (κεληαίν
ηίκεκα), αλάινγν πνζφ πιεξσκήο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζ΄ απηέο ηηο εκέξεο ή ψξεο.
3.
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
εθάζηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ,
θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν αλάδνρνο εθδψζεη ηηκνιφγην σο
ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ
επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.
4.
ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/13 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ
νδεγία 2011/7 ηεο 16-02-2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
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εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ η.Α΄ 107/9-5-2013) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη
έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζε επηηφθην ην νπνίν είλαη ίζν πξνο
ην ζχλνιν ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο (ην επηηφθην πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
γηα ηηο πιένλ πξφζθαηεο βαζηθέο ηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο) ζπλ νθηψ (8,00)
επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
5.

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη :

α. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ.
β.

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη

γ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξαγξ. 7
ηνπ ΠΓ 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ
δηθαηνινγεηηθψλ).
6.

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ :

α.
Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ παξέρνληα ηηο
ππεξεζίεο αλάδνρν.
β.
Με θφξνπο, δαζκνχο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε
λφκηκε επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν
πξνζθέξσλ.
7.
Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
8.
Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ,
φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο πρ ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ
ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ ή φηαλ άιινη
παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ηελ πξνθαινχλ.
9.
Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ επηπιένλ ησλ
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε.
Άξζξν 15ν
Δγγπήζεηο
1.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε
– κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (η.Α΄ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην ΔΣΑΑ – ΣΜΔΓΔ ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη
δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπvoδεχovηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε
πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ
φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο
θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€).
2.

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζύκβάζεο :

α.
χκθσλα κε ην άξζξν 157 παξαγξ. 1β ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ η.Α΄
160/8-8-14) πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο (αλάδνρνο)
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ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απηήο, κε ηε κνξθή
εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνζνζηνχ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ θαηαθπξψζεθε ππέξ
ηνπ (ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ).
β.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά δχν
(2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο απφ ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο [εηθνζί έμη
(26) κήλεο].
γ.
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (αλάδνρν)
κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ
κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη εθφζνλ θαηαηεζεί ε ηπρφλ απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο γηα ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
3.
Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηνπο, ην
νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
4.
Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα
ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/2007 (ΚΠΓ). Δπηζεκαίλεηαη φηη :
α.
Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπσζδήπνηε ηα
ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΚΠΓ, δηφηη δηαθνξεηηθά δελ ζα γίλνληαη
δεθηέο, κε ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
β.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα πεξηέρνπλ
νπσζδήπνηε ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ΚΠΓ, δηφηη
δηαθνξεηηθά δελ ζα ζεσξνχληαη πξνζήθνπζεο.
5.
ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν
αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο θαηά ηα αλσηέξσ
παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ
κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.
Άξζξν 16ν
Κήξπμε αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ
1.
Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε,
vα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε
ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ΄ απηήλ, κε
απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ oξγάvoπ. Με ηεv ίδηα δηαδηθαζία o αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ΄ απηή, εθφζov παξαβίαζε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
2.
Δπίζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ
έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ
oξγάvoπ, εθφζνλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ πξνζέιζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα
αλαιάβεη εξγαζία εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή δελ αλαπιεξψλεη
εγθαίξσο ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα εξγάδεηαη ζηαζεξά ν αηηνχκελνο απφ ηε δηαθήξπμε
αξηζκφο.
3.
Όηαλ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
ακνηβψλ, σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, πγηεηλήο απνδεκηψζεσλ θφξσλ θιπ, ηα
(κεληαία) δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη. Ζ
επηβνιή δεχηεξεο (2εο) θχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, σο αλσηέξσ, απφ ηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο,
ζεσξείηαη ππνηξνπή θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή
αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαζψο επίζεο
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επηθέξεη απφ ην ρξφλν επηβνιήο ηεο δεχηεξεο θχξσζεο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ αλαδφρνπ απφ
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηξία (3) ρξφληα. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο
εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αζεηεί ηηο ινηπέο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
ηνπ επηβιεζεί γηα πέκπηε (5ε) θνξά πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ίδηα αηηία.
4.
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε
ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε
δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (επηηξνπή
δηαγσληζκνχ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο), ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο
παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34
παξαγξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07, φπσο παξαθάησ :
α.
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β.
Αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, είηε απφ
ηνλ επφκελν πξνκεζεπηή ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε
δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη κε
θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ θάζε άκεζεο ή έκκεζεο πξνθαινχκελεο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ ή
ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, ηα νπνία εηζπξάηηνληαη, είηε απφ φζα ηπρφλ ηνπ νθείιεη ην
Γεκφζην, είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, γηα είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο θαηαινγηζκφο
απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα εθηέιεζε εξγαζηψλ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.
ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε
ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
γ.

Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ.

δ.
Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ
εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηηο νπνίεο θεξχρζεθε
έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε
ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 118/07.
5.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη
θαηά ηελ θξίζε ηεο ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη
θαηά ηελ θξίζε ηεο, επηθπιαζζφκελε θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε
πνπ :
α.

Γελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα.

β.
Γελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ.
γ.

Ο αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο

ππεξγνιαβηθά.
δ.
Ο αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
6.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη
απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή ησλ
πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαινγηζκνχ ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο
απνζεηηθήο δεκίαο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,
κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο ζε άιιν αλάδνρν. Πεξαηηέξσ ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη
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λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
ζχκβαζε πξνο ηνλ αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ελψ θαη
νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ.
7.
Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ έμνδα, απψιεηεο, δεκηέο θαη δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηνπ ζρεηηθνχ
δηαγσληζκνχ.
8.
Με ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε,
κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο
δηελέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία ππεξεζία
γίλεηαη δεθηή.
9.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 118/07, o αλάδνρνο
επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε
εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
10.
Ο αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο δελ
έρνπλ θακία απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Τπεξεζία, νη δε κηζζνί,
εκεξνκίζζηα, αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν
νπνίνο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή
άιιε ζρέζε.
11.
Ο αλάδνρνο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή
απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ :
α.
Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ή ην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ απαζρνιήζεθε κε επζχλε απηήο.
β.

πvηξέρoπv ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

Άξζξν 17ν
Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ
1.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ παξαιήςεηο ή
κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί, εθαξκφδνληαη ηα εμήο :
α.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ΄ απηφλ εγγξάθσο απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
β.
Δάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ
εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο (επηηξνπή
ειέγρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο), ηφηε εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά ηα άξζξα 32, 33 θαη 34 ηνπ ΠΓ 118/2007.
2.
Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο εθ ηνπ ΠΓ 118/2007 επηβάιινληαη απφ ην
Ίδξπκα κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί
γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ
πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.
3.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε πινπνίεζε απηψλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε
θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Ίδξπκα.
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4.
Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ – πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
παξάβαζεο/απφξξηςεο, ελεξγψληαο είηε απηεπάγγειηα απφ δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε
θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή
επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα απηνχ.
5.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ
αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
6.
ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια
ηα κέιε ηεο έλσζεο.
7.
Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, σο απνηέιεζκα θαθήο
ζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ε επηηξνπή ειέγρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη ηηο θπξψζεηο - πξφζηηκα (βάζεη
απνδεδεηγκέλσλ ζηνηρείσλ).
8.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο
κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 15 παξαγξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/2007. Δπί ηεο
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην αξκφδην γηα ηελ Γηνίθεζε ηνπ θνξέα
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (άξζξν 38 παξαγξ.
2β ΠΓ 118/07). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή
κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
9.
Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή εμαιείθεηαη ή
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακνηβή
ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα
πνηλή.
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε,
βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.
11. Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 επηβάιινληαη
αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα
απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα.
12.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, o αλάδνρνο
επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε
εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 18ν
Δκπηζηεπηηθόηεηα
1.
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο δελ
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά
ηελ παξνρή ηεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, νχηε θνηλνπνηεί
ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε,
ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα
ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο σο άλσ
ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ
δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή
ηεο ζην κέιινλ.
2.
Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο
δειψζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε
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δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Τπεξεζία θαη δελ
δεζκεχεη απηή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.
3.
Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο.
Άξζξν 19ν
Δλζηάζεηο – Πξνζθπγέο
1.
ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο
πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία
ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3886/2010.
2.
Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο (ειεθηξνληθά) ζηελ
αξκφδηα Τπεξεζία, κέζα ζε πξνζεζκία (10) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε ηεο
παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο θαη αζθνχληαη πξνζδηνξίδνληαο
εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ.
3.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο (νηθνλνκηθφο θνξέαο) ππνβάιιεη ηηο ελζηάζεηο –
πξνζθπγέο ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ
πεξίπησζε β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013, ζπκπιεξψλνληαο ηελ
εηδηθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ
ηύπνπ .pdf ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ ην ελ ιφγσ έγγξαθν
δελ θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ην ππνβάιιεη θαη ζε έληππε κνξθή
(πξσηφηππν) εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. ε
πεξίπησζε απνζηνιήο κε ηαρπδξνκείν σο εκεξνκελία απνζηνιήο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία
πνπ θέξεη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε εκεξνκελία άζθεζεο ηεο
έλζηαζεο είλαη ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, εθηφο εάλ ππάξρεη, πεξίπησζε
δηάζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκέλνπ ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή έρεη ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, θαη
ηεο έλζηαζεο, φπσο απηή έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, νπφηε σο
εκεξνκελία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο. Όζνλ αθνξά ζηελ
θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηείηαη, απηά θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο ΤΑ Π1/2390/21-10-2013.
4.
Δηδηθά γηα ηηο πξνζθπγέο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεπθξηλίδεηαη
φηη απηέο ππνβάιινληαη κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηov
θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπvππoιoγίδovηαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη
ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ
ζπιινγηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ θαη Πξνζθπγψλ) θαη ην απνθαζίδνλ φξγαλν
εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγόηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ
δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
5.
Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα ηδίσο :

Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
πξνβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ.

Πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ην θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ζπληάζζνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα θαηά πεξίπησζε πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ
ελζηάζεσλ/πξνζθπγψλ.

Οη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ
απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο/έλζηαζήο ηνπο.
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Αλαιπηηθά, κεηά ηελ ππνβνιή ηπρφλ πξνζθπγήο ε αξκφδηα Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ –
Πξνζθπγψλ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηήο, θαη εθδίδεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν
ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εθδνζείζα απφθαζε επί
ηεο πξνζθπγήο θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθεχγνληα ρσξίο
ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάvoπv πιήξε γλψζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή αλάξηεζε, ηνπ ζψκαηνο ηεο απνθάζεο κεηά ηνπ
ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ – Πξνζθπγψλ, ζην χζηεκα θαζψο θαη ηελ
απνζηνιή ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκφ ζε απηνχο.
6.
ε δηαθνξέο δηεπφκελεο απφ ην Ν. 3886/2010, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ άζθεζε
δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαηά εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηαδηθαζίαο
δηεμαγσγήο δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ.
7.
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο (νηθνλνκηθφο θνξέαο) κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ
πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39
ηνπ ΠΓ 118/2007 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Δπί ηεο πξoζθπγήο απνθαζίδεη ε
Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηoπ αξκφδηoπ ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ. Ζ εv ιφγσ
απφθαζε δεv επηδέρεηαη πξoζβoιή κε άιιε oηαζδήπoηε θχζεσο δηoηθεηηθή πξoζθπγή.
Άξζξν 20ν
Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ
1.
Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη
κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ‟ απηήλ) κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη
αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ΄
νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη΄ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο,
απφ ηελ Τπεξεζία, πξνο ηελ νπνία ν αλάδνρνο πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Ζ
Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή
ηεο, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ εθδψζεη απφθαζε
επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν αλάδνρνο δελ
απνδερζεί ηελ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη
λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ.
2.
Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε παξνρήο
ππεξεζηψλ ζέκαηνο ή ζα ζρεηίδεηαη κ΄ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν,
ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ΄ χιελ αξκφδηα Διιεληθά δηθαζηήξηα.
Άξζξo 21ν
Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη (νηθνλνκηθνί θνξείο) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην ζχζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη
ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα
ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ
δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β΄ 1317/23.4.2012) θαη απηψλ ηεο
πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013.
Άξζξν 22ν
Αλσηέξα βία
1.
ε φζεο πεξηπηψζεηο ν αλάδνρνο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, σο ιφγν αδπλακίαο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζε είθνζη
(20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα ηα
αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
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2.
Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο κλεκνλεχνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ
ζρεδίνπ ζχκβαζεο, σο ην παξάξηεκα «Σ΄» ηεο δηαθήξπμεο.
Άξζξν 23ν
Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ
1.
Οη πξνζθνξέο, ηα ππνβαιιφκελα κε απηέο δηθαηνινγεηηθά θαη γεληθά φια ηα
έγγξαθα πoπ απαηηoχvηαη γηα ηε δηελέξγεηα ηoπ δηαγσvηζκoχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζ΄ απηφλ,
ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηερληθνχο φξνπο πνπ κπνξεί λα
αλαθέξνληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή.
2.
Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα έγγξαθα πνπ απεπζχλεη ή ππνβάιιεη ν
αλάδνρνο ζηελ Τπεξεζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
3.
Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο, ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Άξζξν 24ν
Δηζπξάμεηο Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ
Σν ηζφπνζν νπνηαζδήπνηε γεληθήο δεκηάο πνπ πξνθαιείηαη απφ αζέηεζε θάπνηνπ
φξνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν, εηζπξάηηεηαη απφ φζα ν αλάδνρνο έρεη ιακβάλεηλ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία απφ ην Γεκφζην θαη ζε πεξίπησζε αλππαξμίαο ή αλεπάξθεηαο ησλ
ινγαξηαζκψλ απηψλ, εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ.
Δπίζεο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ηα ίδηα κέζα, εηζπξάηηνληαη ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ
πνηληθέο ξήηξεο. Ζ δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ ζα αξρίδεη κεηά ηε ιήςε απφ ηνλ
αλάδνρν ηεο ζρεηηθήο γλσζηνπνίεζεο.
Άξζξo 25ν
Δπαλάιεςε Γηαγσληζκνύ
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ θξηζνχλ αζχκθνξα
γηα ην Γεκφζην, ν δηαγσληζκφο κπνξεί λα καηαησζεί ή λα επαλαιεθζεί, κεηά απφ λεφηεξε
δεκνζίεπζε, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Άξζξo 26ν
Λνηπέο Γηαηάμεηο
Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη πεξί
πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ΄ αξηζκ. 11/2016)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β΄»
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΜΔΡΟ 1ν : Γηθαηνινγεηηθά – Πξνζθνξέο
Άξζξν 1ν
Πξόζζεηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
1.
[ΓΟ : άξζξν 1, παξαγξ. 1α(1)(ζη)] ηα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 1, παξαγξ. 1α(1) ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο,
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα αθφινπζα :
α.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄
75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη εθαξκφδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεη ηηο
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη
αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ.
β.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄
75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα δειψλεη φηη ζα ηεξεί ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο, ψζηε λα απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο
φριεζεο, παξεκπφδηζεο άιισλ ιεηηνπξγηψλ ή πξφθιεζεο.
γ.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄
75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ επηπξφζζεησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο σο
θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο.
δ.
Έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο ησλ
ζπκκεηερφλησλ, ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπο πξάμεο
επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβηάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο»
ζνβαξφηεηαο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ην «Μεηξψν Παξαβαηψλ
Δηαηξεηψλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Καζαξηζκνχ ή/θαη Φχιαμεο».
ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο άκεζα , εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εληνιή αλάζεζεο.
ζη. Βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο φηη επηζθέθζεθαλ ην ρψξν ηνπ

ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. θη έιαβαλ γλψζε γηα ην κέγεζνο θαη ηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
δ. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεζεί
γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο , θσηναληίγξαθα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο αδεηψλ θαη ε
ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ πξνζθέξνληα. Οη απαηηνχκελεο άδεηεο είλαη νη πξνβιεπφκελεο απφ
ην Π.Γ. 115/17.10.2012 γηα ηελ 4ε εηδηθφηεηα ηνπ άξζξνπ 9 , θαη ζπγθεθξηκέλα απφ αδεηνχρν
αξρηηερλίηε ή εξγνδεγφ κεραληθφ (άξζξν 14§7) θαη Γηπι. Μεραλνιφγνπ ή Ζιεθηξνιφγνπ
Μεραληθνχ πνπ ζα έρεη ηελ επίβιεςε.
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ε. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε γλεζίνπ
ππνγξαθήο, ηνπ κεραληθνχ ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αηκνιεβήησλ
θαη ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία, απνδνρήο
ηεο επίβιεςεο ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ.
2. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 2ν
Πξόζζεηα ηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο
1.
[ΓΟ : άξζξν 3, παξαγξ. β(2)] Δθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3,
παξαγξ. β ησλ γεληθψλ φξσλ δηθαηνινγεηηθά, ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, επί πνηλή
απνξξίςεσο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο :
α.
Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, ε ειάρηζηε ηζρχο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ζην άξζξν 6 ησλ
Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ παξφληνο.
β.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ Πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO
9001:2000 γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηα
ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά πξφηππα, ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν. Σν
ππφςε πηζηνπνηεηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί κφλν απφ ηνλ δηαπηζηεπκέλν θνξέα
πηζηνπνίεζεο [Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε θαη κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο απηήο]. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε ιήμεο ηνπ
πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2000 πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο δεζκεχεηαη λα πξνζθνκίδεη λέν πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ.
γ.
Αλαιπηηθφ θχιιν ζπκκφξθσζεο – ηεθκεξίσζεο κε ηνπο φξνπο ησλ
ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ πεξηγξαθψλ (παξάξηεκα
«Γ΄»). Σν θχιιν ζπκκφξθσζεο ζα πεξηιακβάλεη κε πιεξφηεηα θαη αλαιπηηθά φιεο ηηο
απαληήζεηο ζε φιεο ηηο παξαγξάθνπο ησλ απαηηήζεσλ (κία πξνο κία) θαη ζα έρεη ηελ ίδηα
αθξηβψο ζεηξά θαη αξίζκεζε παξαγξάθσλ – ππνπαξαγξάθσλ κε απηή, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο «Γ΄» ηεο παξνχζαο. Αλ ε ππεξεζία εθηξέπεηαη ηφηε πξέπεη λα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ε εθηξνπή ή αζπκθσλία, γηα λα ζρεκαηίδεηαη κε ζαθήλεηα ε γλψκε
γηα πεξαηηέξσ εθηίκεζε. Πξνζθνξέο νη νπνίεο απιά αληηγξάθνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
δηαγσληζκνχ ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ αλά
παξάγξαθν ζα απνθιείνληαη. Πξνζθνξέο, νη νπνίεο είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη
δελ πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηεθκεξίσζε, ζα ζεσξνχληαη σο έρνπζεο απνθιίζεηο
απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο.
δ.
Λνηπά
ηπρφλ
απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά
–
έγγξαθεο
βεβαηψζεηο/ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο
(παξάξηεκα «Γ΄» ηεο δηαθήξπμεο).
2.
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 3ν
ηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
[ΓΟ : άξζξν 6, παξαγξ. 1] Οη ζπκκεηέρνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) ππνρξενχληαη
λα ππνβάιινπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά γηα θάζε κία μερσξηζηά ππεξεζία απφ ηηο
παξαθάησ:
α. Κάιπςε βάξδηαο ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ,
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β. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ (θαη‟ έηνο : δχν εμακεληαίεο
ζπληεξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε αηκνιεβήησλ),
γ. Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ,
δ. Αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ ζηξαηζσληζκνχ,
ε. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ λέαο Πηέξπγαο (θαη‟ έηνο : δχν εμακεληαίεο
ζπληεξήζεηο) θαη
ζη. Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ

πνπ ζσξεπηηθά ζπληζηνχλ ηηο ζπλνιηθέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (ΜΖ ΓΗΑΗΡΔΣΖ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ).
Άξζξν 4ν
Απαηηνύκελα θαηά ηελ ππνγξαθή θαη πινπνίεζε
ηεο ύκβαζεο Γηθαηνινγεηηθά
1.
O αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλάπηεη θαη λα δηαηεξεί, απνθιεηζηηθά κε δηθή
ηνπ δαπάλε, αζθαιίζεηο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο κειινληηθήο ζπλαθζείζαο
ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηε Διιεληθή λνκνζεζία θαη ηα πξνβιεπφκελα ζε απηή, γηα
νπνηεζδήπνηε δξαζηεξηφηεηεο πξνβιέπνληαη ή εκπίπηνπλ ζηελ ζχκβαζε, ηδίσο δε ηελ
ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ.
2.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηνχην
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3414/2005 θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο
δηαθάλεηαο (απφθαζε 20977, αξηζκ. θχιινπ 1673/23-8-07) ελφςεη ηεο ππνγξαθήο ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, αξθεί λα
πξνζθνκίζνπλ, δηα ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο απηφο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3414/2005.
Άξζξν 5ν
Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο Πξoζθoξώv – Αλάδεημεο Πξνκεζεπηή δηαγσvηζκoύ
[ΓΟ:άξζξν 8]
1.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ ζα ιεθζνχλ ππ‟ φςε ηα
παξαθάησ ζηνηρεία :
α. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο (γηα φιεο ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο)
β. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ (παξνρή
ζεξκαζηψλ - αξρηζεξκαζηψλ)
γ. Ζ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ
δ. Ζ εκπεηξία ζπληήξεζεο κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ε. Ζ ηερληθή ζηειέρσζε ηεο εηαηξίαο (αξρηζεξκαζηέο – ζεξκαζηέο αξρηηερλίηεο ή
εο
εξγνδεγνί κεραληθνί 4 εηδηθφηεηαο – ζπληεξεηέο θαπζηήξσλ πγξψλ θαπζίκσλ – ειεθηξνιφγνη)
ζη. Ζ αμία θαη ην κέγεζνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζρεηηθνχ κε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε βιαβψλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ.
δ. Ζ θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο
εξγαζίαο θαηά ISO ΔΛΟΣ 1801 ή ΟΖSAS 18001: 2007.
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2.
Ζ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο, κε βάζε ηα θαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο,
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 20 ηνπ ΠΓ 118/2007. Δηδηθφηεξα, θάζε
επηκέξνπο ζηνηρείν εθάζηεο νκάδαο θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΟΜΑΓΔ
Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε επίβιεςε ιεηηνπξγίαο
ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ
Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε
ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ
Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε πηζηνπνίεζε
αηκνιεβήησλ
Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο
ιεβεηνζηαζίσλ λεξνχ
Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε ζπληεξήζεηο θαη
ξπζκίζεηο θαπζηήξσλ WANSON
Σερληθή ηειέρσζε ηεο εηαηξείαο (Μεραληθνί,
Τπνκεραληθνί, Σερληθνί)
Αμία – κέγεζνο εμνπιηζκνχ ζρεηηθνχ κε ηε
ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
Πηζηνπνηεηηθφ OHSAS 18001 : 2007 γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ
εξγαζία ζην πεδίν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ
Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001 : 2004 γηα ηε
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην πεδίν ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο Ζ/Μ
εγθαηαζηάζεσλ
ΤΝΟΛΟ

πληειεζηήο
Βαξύηεηαο
(%)

ηαζκηζκέλε
Βαζκνινγία

20%
20%
5%
10%
10%
15%
10%

5%

5%
100%

10

θαη ηζρχνπλ ηα θαηψζη:
α.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή δελ πιεξνί έζησ
θαη έλαλ απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ωο εθ ηνχηνπ, νη
απαξάβαηνη φξνη (είδνο ζηνηρείσλ κε έλδεημε «Απαξ.») δελ θέξνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο.
β.
Ζ βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη φξνη. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο
110 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηεηαη ε ηερληθή πξνδηαγξαθή.
γ.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν
ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία
ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ
δχν νκάδσλ.
δ.

Ζ ηειηθή βαζκνινγία κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110

βαζκνχο.
3.
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ
παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο πξνο ηε βαζκνινγία ηεο. Ο
δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά.
4.
Πξoζθoξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξoεγoχκεvε γvσκoδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
5.
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά, δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
δηαηάμεηο απηέο, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε
ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
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έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα πξνζθνξά θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ
ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν
δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
6.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 118/2007, ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην
πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ σο άλσ Π.Γ/ηνο,
ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξαγξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2007.

Άξζξν 6ν
Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ
[ΓΟ : άξζξν 4, παξαγξ. 1] Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζε
εθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα). Ζ ηζρχο
ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άιισλ
εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξψλ. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ
παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά
καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο
δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε
φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο
παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ ρξνληθνχ νξίνπ, ηα
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, εθφζνλ ην αξκφδην φξγαλν δελ έρεη απνθαζίζεη
γηα ηελ θαηαθχξσζε ή φρη ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο.
ΜΔΡΟ 2ν : ηνηρεία Μίζζσζεο Αλαδόρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
Άξζξν 7ν
Αληηθείκελν δηαγσληζκνύ
1.
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε αθνξά ζηελ Αλάδεημε Αλαδφρνπ «Λεηηνπξγίαο θαη
πληήξεζεο ησλ Λεβεηνζηαζίσληνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ»
θαη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο δηάξθεηαο δχν (2) εηψλ.
2.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο εηδηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε σο παξάξηεκα «Γ΄» ηεο παξνχζαο.
3.
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο δελ είλαη δηαηξεηή θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη ζην πιαίζην
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ
Σακείνπ ηξαηνχ.
4.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο επηιέγεηαη ν πξνκεζεπηήο
πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ
ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
5.
Οη ηηκέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov
αλάδνρν κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή πινπνίεζε ηεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
ησλ ρψξσλ ηνπ ΝΗΜΣ.
Άξζξν 8ν
Έλαξμε θαη Καηαιεθηηθή Πξνζεζκία Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ – Γηελέξγεηα
Γηαγσληζκνύ
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1.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα νξίδεηαη ε 4ε
Ηνπιίνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 07:00 πκ.
2.
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ νξίδεηαη ε 23ε Απγνύζηνπ 2016, εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 15:00 κκ.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.
3.
[ΓΟ : άξζξν 7, παξαγξ. 2]
Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ ειεθηξνληθή
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηνη ηελ 30ε Απγνύζηνπ 2016, εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 12:00 κκ.
Άξζξν 9ν
Κξαηήζεηο
1.
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή (ρσξίο ΦΠΑ) ησλ ππφ παξνρή ππεξεζηψλ ζέκαηνο
πεξηιακβάλνληαη πέξα ησλ ινηπψλ δαπαλψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθήξπμε νη
πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 0,10% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.
2.
Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 παξαγξ. 2
ηνπ Ν. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη
ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζέκαηνο, ελψ νη αλάδνρνη εμσηεξηθνχ
(αιινδαπέο επηρεηξήζεηο) πνπ δελ δηαζέηνπλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα
απαιιάζζνληαη ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ
απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ρψξαο κφληκεο εγθαηάζηαζήο
ηνπο.

1.

Άξζξν 10ν
Γηάξθεηα ύκβαζεο – Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ
Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο δχν (2) έηε απφ ππνγξαθήο.

2.
Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο.
ΜΔΡΟ 3ν : Λνηπνί Δηδηθνί Όξνη
Άξζξν 11ν
Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
1.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία
πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Δζληθή πιινγηθή
χκβαζε Δξγαζίαο (Δ) ή Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο (ΓΑ), ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ,
αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ [N.1568/1985, ΦΔΚ η.Α΄ 177/18-10-85 θαη Ν. 3863/2010, ΦΔΚ η. Α΄
115 /15-7-10 ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68»)] θιπ θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ
πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο, ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα.
2.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο
αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
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3.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ ηελ
Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο ηνπ σο
άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά φιεο ηηο απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη
νπνηαζδήπνηε θχζεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο θαη πνηληθέο.
4.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο
γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο
Τπεξεζίαο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο
ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο απηήο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο
ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε.
5.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ
παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
6.
Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ
ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά
πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πιινγηθή/Δζληθή χκβαζε
Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ
δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη
έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα
αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη
ππεξγνιάβνπο απηνχ.
7.
Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ε
θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ
ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα,
αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή
απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ηελ ελ ιφγσ
ζχκβαζεο.
8.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζην Ίδξπκα, αθφκε θη αλ είλαη απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα
ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ απηήο πνπ δελ ην αθνξνχλ άκεζα.
`
9.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ θνξέσλ (πρ κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο).
10.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε ππεξεζία πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο.
11.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί ηηο
νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
12.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
13.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο
εξγαζίαο ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο
επίζεο θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ (δηαθνπή εξγαζίαο – πξφζιεςε λένπ
πξνζσπηθνχ) θαη λα θαηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία εβδνκαδηαίν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
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ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο θάζε Μνλάδαο θαζφιν ην σξάξην
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
14.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΚΑ,
ΣΔΑΜ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ Τπεξεζία δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα
εξγαδφκελν ηνπ αλάδνρνπ λα εξγάδεηαη αλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη αζθαιηζκέλνο θαη
ππνρξεψλεη ηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίδεη ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. Δπηπξνζζέησο,
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο (ΡΔΠΟ) θαη λα
θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ.
15.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλάδνρνπ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο εηδηθφηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ ζην
πξνζσπηθφ θχιαμεο, ζηηο εξγαηνψξεο απαζρφιεζεο απηνχ, ζην πεξηερφκελν ηεο
απαηηνχκελεο θχιαμεο, ζηνλ έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο απηήο θαζψο επίζεο θαη ζηνπο
φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ (παξάξηεκα «Γ΄» ηεο δηαθήξπμεο), νη νπνίεο απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κειινληηθά ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο.
Άξζξν 12ν
Απαηηήζεηο Τπεξεζίαο
1.
Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο.
2.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ ζπκβαηηθή ππεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε
ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε
ζρέζε κε ηελ ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί
ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ
πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη Μνλάδεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα
πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.
Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο
θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.
5.
ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ
απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη
φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο
ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε
άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
6.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη
ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε δηαθήξπμε/πξνζθνξά/
ζχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο
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ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε
δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Τπεξεζίαο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο
απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
7.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο
ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
8.
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ απηή ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ
αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηε ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο
θιπ θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ο ζχκβαζεο
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ
αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ
αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Τπεξεζίαο θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε.
9.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Ν. 3863/2010 φπσο απηφο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68»).
Άξζξν 13ν
Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο
1.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο,
ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο
εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή
παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.
2.
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή
κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
παξνχζα ζχκβαζε.
3.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ
έπεηηα απφ ειέγρνπο είηε ηεο Τπεξεζίαο είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (πρ ψκα
Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θηι).
4.
Δάλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ππάξμεη κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ ή θαη αζθαιηζηηθνχ
θφζηνπο, ηφηε ππνρξεσηηθά ζα κεησζεί θαη ην πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαινγηθά.
5.
Σν πξνζθεξφκελν κεληαίν θφζηνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη φια ηα
πξνζθεξφκελα θφζηε σξνκηζζίσλ έρνπλ ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην Μέξνο 2ν ηνπ
παξαηήκαηνο «Γ΄» ηεο παξνχζεο, βάζε ηεο ηζρχνπζαο Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο
χκβαζεο Δξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βάζε αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο.
6.
Δάλ δηαπηζησζεί κε βάζε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο απαζρνινχκελνπ
πξνζσπηθνχ φηη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία κε κηθξφηεξν εξγαηηθφ θαη
αζθαιηζηηθφ θφζηνο, ηφηε αλαινγηθά ζα κεηψλεηαη θαη ην κελαίν ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
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7.
Γελ γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ αλάδνρνη, νη νπνίνη έρνπλ θαηαζηεί
ππφηξνπνη αλαθνξηθά κε ηε κε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδήισηε εξγαζία
θαη ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε αιινδαπψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68
παξαγξ. 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3863/2010 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68»), ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ΔΓΚ
302/2011 εγθχθιην ηνπ ΔΠΔ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία
λφκηκνη εθπξφζσπνη, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, είλαη θπζηθά πξφζσπα,
πνπ ζπκκεηείραλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνζηεί ηηο
παξαπάλσ θπξψζεηο. Οη Δλψζεηο πξνζψπσλ, απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ
εθφζνλ αθφκα θαη έλα κφλν κέινο έρεη θαηαζηεί ππφηξνπν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ
αλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68»).
8.
Ο
αλάδνρνο
ππνρξενχηαη
λα
ηεξεί
ηα
πξνβιεπφκελα
ηνπ
Ν. 3850/2010 (Κψδηθαο λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη
εηδηθφηεξα ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Σερληθνχ αζθαιείαο θαη
Ηαηξνχ Δξγαζίαο, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (άλσ ησλ
πελήληα θαη θάησ ησλ πελήληα αηφκσλ).
9.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εξγαδφκελνο ηνπ αλαδφρνπ
ππνβάιεη αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ
ζηελ έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, απηή (αλαζέηνπζα αξρή) δηθαηνχηαη λα ηνπ ρνξεγήζεη
αληίγξαθα, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1995 „‟Κχξσζε ηνπ
θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο‟‟.
10.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φιεο ηηο
αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Άξζξν 14ν
Βαζηθέο Δπηζεκάλζεηο
1.
εκεηψλνληαη ζρεηηθά, θαζφζνλ ε ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Άκπλαο, ηα αθφινπζα :
α.
Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη ππφ ηελ αίξεζε φηη δελ έρεη
επηηεπρζεί ζε ζπκθσλία πιαίζην ηδίνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ζπλαθζεί ζε δηαθιαδηθφ επίπεδν.
β.
ηελ πεξίπησζε επίηεπμεο ηεο ελ ιφγσ πξνυπφζεζεο, ήηνη ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ηδίνπ αληηθεηκέλνπ, ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ζπληειείηαη ν
άκεζνο ηεξκαηηζκφο ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
2.

Ωο θνξέαο αλάδεημεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην ΝΗΜΣ.

Άξζξν 15ν
Άιινη Δηδηθνί Όξνη
Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πνπ επηζπκνχλ λα επηζθεθζνχλ ηνπο
ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο σο πξνο ηε Λεηηνπξγία – πληήξεζε Λεβεηνζηαζίσλ (ΝΗΜΣ), φπσο
πξνβνχλ ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο (ηει.: 210 72 88
490 θαη 210 72 88 386 - θα Πνπξληά Δπζπκία).
Άξζξν 16ν
Σειηθέο Γηαηάμεηο
1.
ηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο απφ
απηά πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, πξέπεη
ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ λα
αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα ζηελ πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ.
2.

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα :
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α.
Μνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζή ηεο ή θξηζεί
αζχκθνξε.
β.
Σξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ απαηηεζεί θαη
πξνβιέπεηαη ηνχην ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο
ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ.
3.
Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο.
4.
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα
εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή
απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία.
5.
Άπαληεο νη φξνη ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη ηεο κειινληηθήο ζπλαθζείζαο
ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.
6.
Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη, φπσο
πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή
παξαδξνκψλ.
7.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί θαηαιείπνπλ θελά, επεηδή
ηα αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ πξνέβιεςαλ θάπνην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ηφηε
απηά ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα
ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
8.
Οπνηνδήπνηε δήηεκα αλαθχεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα
επηιχεηαη ζην πιαίζην ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
9.
Οη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα εξκελείαο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
φξσλ, ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
θαηαξηίζηεθε ε ζχκβαζε.
10.
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηελ
εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζε φιε ηε δηάξθεηά απηήο, ε δηαθνξά ζα ηίζεηαη
θαηφπηλ πξνζθπγήο ηνπ ελφο εθ ησλ δχν κεξψλ ππφ ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ,
εθαξκνδφκελνπ ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ νπνίσλ ε απφθαζε θαζίζηαηαη ηειεζηδίθσο
νξηζηηθή γηα ακθνηέξνπο. Σα δηθαζηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ
θαηαδηθαδφκελν.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ΄ αξηζκ. 11/2016)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄»
ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μέξνο 1Ο
ύληαμε Σερληθήο Πξνζθνξάο
1. Πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νη
ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ηνπο ηηο θάησζη
ελφηεηεο θαη λα είλαη δνκεκέλε ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
α. Καηάζηαζε ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ ζηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο ησλ εξγνδνηψλ απφ φπνπ ζα
πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεηαη κε ζαθήλεηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο (ιεηηνπξγίαο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ) θαζψο
θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεβεηνζηαζίσλ απηψλ (αξηζκφο ιεβήησλ, θαηαζθεπαζηήο
ιέβεηα θαη θαπζηήξα, δπλακηθφηεηα, ηχπνο θαπζίκνπ, πίεζε αηκνχ).
β. Καηάζηαζε ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ, ζηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη
ηελ ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη έγγξαθεο βεβαηψζεηο απφ ηνπο σο άλσ αλαθεξνκέλνπο απφ
φπνπ ζα πξνθχπηεη ε θαιή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. ηελ θαηάζηαζε ζα αλαθέξεηαη κε
ζαθήλεηα νη εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εξγαζίαο (ζπληεξήζεσο
ησλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ) θαζψο θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ιεβεηνζηαζίσλ απηψλ (αξηζκφο ιεβήησλ, θαηαζθεπαζηήο ιέβεηα θαη θαπζηήξα,
δπλακηθφηεηα, ηχπνο θαπζίκνπ, πίεζε αηκνχ).
γ. Καηάζηαζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ε εηαηξία έρεη εθηειέζεη ηελ
ηειεπηαία πεληαεηία θαη ε αληίζηνηρε αμία απηψλ.
δ. Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιεί ε επηρείξεζε, ήηνη θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ ζεσξεκέλε απφ ηελ επηζεψξεζε
εξγαζίαο, θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ θαηέρεη έθαζηνο ηερληθφο. ε απηή ζα πξέπεη λα
θαίλεηαη ζαθψο αλ ζην κφληκν πξνζσπηθφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζεξκαζηέο , αξρηζεξκαζηέο
αξρηηερλίηεο, εξγνδεγνί κεραληθνί 4εο εηδηθφηεηαο θαη ζπληεξεηέο θαπζηήξσλ πγξψλ
θαπζίκσλ.
ε. Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιεςε ηεο
εξγαζίαο απηήο θαη νη επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ ην πξνζσπηθφ απηφ δηαζέηεη , θαη ε ζρέζε
εξγαζίαο κε ηνλ πξνζθέξνληα.
ζη. Σηκνθαηάινγν θξηζηκφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ θαπζηήξσλ Wanson θαη
ινηπνχ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ιεβεηνζηάζηα παξαγσγήο αηκνχ
αληαιιαθηηθψλ αηκνχ, θαπζηήξσλ, δηθηχσλ.
δ. Καηάζηαζε ηδηφθηεηνπ εμνπιηζκνχ – εξγαιείσλ, ζρεηηθψλ κε ηε ζπληήξεζε
θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ιεβεηνζηαζίσλ παξαγσγήο αηκνχ, ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί
ε εηνηκφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ.
ε. Πηζηνπνηεηηθφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο
θαηά ISO θαηά ISO ΔΛΟΣ 1801 ή ΟΖSAS 18001: 2007.
ζ. Διάρηζηε απαηηνύκελε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία ιεβεηνζηαζίσλ αηκνχ
θαηεγνξίαο Α , ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο.
η. Διάρηζηε απαηηνύκελε εκπεηξία ζπληήξεζεο ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ ,
ηνπιάρηζηνλ κία νινθιεξσκέλε ζπληήξεζε (ιεβήησλ – θαπζηήξσλ), θαηεγνξίαο Α.
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2. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ :
(Σα απαηηνχκελα θαησηέξσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη κε μερσξηζηφ έληππν ζε κνξθή αξρείνπ
.pdf εληφο ηνπ ππνθαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.)
(1)
Πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο
θπζηνγλσκίαο (profile) ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξί
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.
(2)
Αλαιπηηθά
ζηνηρεία
πειαηνινγίνπ
δξαζηεξηφηεηεο/ππεξεζίεο παξνκνίνπ είδνπο θαη κεγέζνπο.

κε

έκθαζε

ζε

(3)
Σπρφλ πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ή
ηλζηηηνχηα δνθηκψλ, γηα ηελ πνηφηεηα ή θαηαιιειφηεηα πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ,
εξγαιείσλ, πιηθψλ, ππεξεζηψλ θιπ θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηερληθά θαη πνηνηηθά
Standards.
3.
Γηα λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο – πξνδηαγξαθέο ηεο
Τπεξεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα παξαξηήκα «Γ΄» ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα
ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζρεηηθφο «Πίλαθαο πκκφξθσζεο» (ππνβάιιεηαη
ζε μερσξηζηφ έληππν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf εληφο ηνπ ππνθαθέινπ ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο) ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο
ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη.
Ο Πίλαθαο πκκφξθσζεο δχλαηαη λα έρεη ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή :
ΑΠΑΗΣΖΖ
Αληηγξαθή
δεηνύκελεο
ηερληθήο
πεξηγξαθήο ηεο
Τπεξεζίαο από ηε
δηαθήξπμε όπσο
απηή δηαηππώλεηαη
ζηα παξαξηήκα
«Γ΄» ηεο
δηαθήξπμεο.

ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
ΑΠΑΝΣΖΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Αλ ε
πξνζθεξόκελε
ηερληθή πεξηγξαθή
πιεξνί αθξηβώο
ηελ αηηνύκελε από
ηε δηαθήξπμε
ηερληθή
πεξηγξαθή
ζεκεηώλεηαη ε
έλδεημε
΄΄ΚΑΛΤΠΣΔΗ΄΄.
Αλ ε
πξνζθεξόκελε
ηερληθή πεξηγξαθή
δελ πιεξνί
αθξηβώο
ηελ αηηνύκελε από
ηε
δηαθήξπμε ηερληθή
πεξηγξαθή
ζεκεηώλεηαη ε
έλδεημε ΄΄ΓΔΝ
ΚΑΛΤΠΣΔΗ΄΄

ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ Δ
ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ
ΑΝ ΤΠΑΡΥΔΗ

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή
ηερληθήο
Πεξηγξαθήο ηεο
πξνζθεξόκελεο
ππεξεζίαο από ηνλ
ππνςήθην
αλάδνρν
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ηε ζηήιε «Απαίηεζε» αληηγξάθνληαη νη δεηνχκελεο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο απφ
ηε δηαθήξπμε φπσο απηέο δηαηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηα παξαξηήκα «Γ΄» ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
ηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ έρεη ηε κνξθή ΚΑΛΤΠΣΔΗ / ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΔΗ. Αλ ε πξνζθεξφκελε
απαίηεζε πιεξνί αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε απαίηεζε ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε
“ΚΑΛΤΠΣΔΗ”, αλ ε πξνζθεξφκελε απαίηεζε δελ πιεξνί αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε
δηαθήξπμε απαίηεζε ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε “ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΔΗ”.
ηε ζηήιε «Πξνζθνξά ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα» πεξηγξάθεηαη
αλαιπηηθά ε απαίηεζε ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν.
ηε ζηήιε «Παξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ απαίηεζε, ζε
αληίζηνηρν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ
εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο
εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην παξάξηεκα. Δίλαη
ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε θαη νη παξαπνκπέο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ
ζπγθεθξηκέλεο (πρ απαίηεζε / ηερληθφ θπιιάδην 3, ζει. 4, παξάγξαθνο 4 θιπ).
Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ
ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα
ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε απαίηεζε.
Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο
ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ.
Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (πρ κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε
αλαθνξά) κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ.
Μέξνο 2Ο
ύληαμε Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
1.
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά απαηηείηαη λα πεξηιακβάλεη θαη λα είλαη δνκεκέλε
ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ :
α.
Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα
θαη κνλαδηθή ηηκή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ παξνρή ηνπ
ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπληζηνχλ ηε Λεηηνπξγία – πληήξεζε ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο (ΜΖ ΓΗΑΗΡΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ), ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξάξηεκα «Γ΄»
ηεο παξνχζαο. ην πξνβιεπφκελν πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην
χζηεκα (ΔΖΓΖ) ζα αλαγξαθεί ε πξνζθεξφκελε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε
απαηηνχκελε ππεξεζία ζε Δπξψ (€) κε αλάιπζε κέρξη θαη δχν δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή ζα
πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ
ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
β.
Οη ζπκκεηέρνληεο (ππνςήθηνη αλάδνρνη) ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ
ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά γηα θάζε κία μερσξηζηά ππεξεζία ζην αληίζηνηρν
πξνβιεπφκελν πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην χζηεκα (ΔΖΓΖ),
πνπ αζξνηζηηθά ζπληζηνχλ ηε ζπλνιηθή Λεηηνπξγία – πληήξεζε ησλ Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ
Ηδξχκαηνο (ΜΖ ΓΗΑΗΡΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ) ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επηκέξνπο
πξνππνινγίζζείζεο αμίεο:
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ &
ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ
Κάιπςε βάξδηαο ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ

ΔΠΗΜΔΡΟΤ Π/Τ ΑΞΗΑ
38.000,00 x 2έηε = 76.000,00
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Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ
(θαη’ έηνο : δύν εμακεληαίεο ζπληεξήζεηο θαη
πηζηνπνίεζε αηκνιεβήησλ)
Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ
ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ
Αληηθαηάζηαζε ζσιελώζεσλ ζηξαηζσληζκνύ
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ λέαο
Πηέξπγαο (θαη’ έηνο : δύν εμακεληαίεο
ζπληεξήζεηο)
Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ
ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ
ύλνιν ΑΝΔΤ ΦΠΑ

38.000,00 x 2έηε = 76.000,00
11.000,00
3.000,00
3.500,00 x 2 έηε = 7.000,00
3.500,00
176.500,00

2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
(ππνςήθηνπο αλαδφρνπο) ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ
ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ), νη δε
ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε
ζρεηηθφ έιεγρν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ΄ αξηζκ. 11/2016)
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ΄»
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ –
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ - ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ ΣΟΤ ΝΗΜΣ
ΟΡΟΗ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ
Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα
αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα
πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά µε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ,
είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε µε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχµθσλα µε ηελ θξίζε ηεο αξµφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο.
ε νξηζκέλα ζεµεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ
είλαη εθηθηή ε πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπµέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηµέλα πξντφληα ή εµπνξηθά ζήµαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο
ηα δεηνχµελα πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλαµα ησλ ελδεηθηηθψο
αλαθεξνµέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνµηθνί θνξείο µπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο
ηεθµεξηψλνληαο µε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία.
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΓΗΔΣΟΤ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ
ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ ΑΣΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ ΣΖ ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ ΣΟΤ
ΗΓΡΤΜΑΣΟ
Α. ΓΔΝΗΚΑ
1. Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ επίβιεςε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ θαζψο θαη γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ηφζν απηνχ φζν θαη ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο λέαο πηέξπγαο γηα
δχν έηε .
2. Σν ΝΗΜΣ δηαζέηεη δχν ιεβεηνζηάζηα ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο αλάγθεο
παξαγσγήο αηκνχ, ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο.
α. Σν θεληξηθφ ιεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνχ δηαζέηεη ηξεηο αηκνιέβεηεο 5.000
Kg/h, ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ ηηο 05:00 πκ έσο ηηο 21:00 κκ θαη θαιχπηεη φιεο ηηο
αλάγθεο παξαγσγήο αηκνχ (καγείξεκα, απνζηείξσζε, πιχζηκν θαη ζηδέξσκα ηκαηηζκνχ),
ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηεο παιαηάο πηέξπγαο ηνπ Ννζνθνκείνπ , ηνπ θηηξίνπ
δηνίθεζεο θαη ησλ θηηξίσλ Σερληθήο Τπεξεζίαο, θαη Πεηξακαηηθνχ Υεηξνπξγείνπ.
β. Σν ιεβεηνζηάζην ηεο λέαο πηέξπγαο δηαζέηεη ηξεηο ιέβεηεο λεξνχ θαη θαιχπηεη ηηο
αλάγθεο ζε ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο λέαο πηέξπγαο θαη ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά
24 ψξεο ην 24-σξν.
Β. Γεληθέο ππνρξεώζεηο Δξγνιάβνπ.
1. Ο Δξγνιάβνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ
παξαγσγήο αηκνχ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ. θαη ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο λέαο πηέξπγαο θαη νθείιεη λα
ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία .
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2. Δπίζεο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έληερλε θαη εκπξφζεζκε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ ιεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ..
θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ ζε επηά νθηάσξεο βάξδηεο θαζεκεξηλά
εβδνκαδηαίσο απφ ηερληθφ πξνζσπηθφ εηδηθφηεηαο αξρηηερλίηε ή εξγνδεγνχ κεραληθνχ 4εο
εηδηθφηεηαο.
Γ. Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνιάβνπ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγίαο ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ
1.
Ο Δξγνιάβνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ. θαη νθείιεη λα ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία .
2.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν (2) βάξδηεο,
ηελ πξσηλή θαη ηελ απνγεπκαηηλή, θαζεκεξηλά (εξγάζηκεο θαη αξγίεο). Ζ πξσηλή βάξδηα
μεθηλά ζηηο 05:00 θαη ιήγεη ζηηο 13:00 θαη ε απνγεπκαηηλή βάξδηα μεθηλά ζηηο 13:00 θαη ζα
ιήγεη ζηηο 21:00.
Ο εξγνιάβνο ζα θαιχπηεη επηά βάξδηεο ιεηηνπξγίαο εβδνκαδηαίσο (πξσηλέο ή
απνγεπκαηηλέο) ζε πξφγξακκα πνπ ζα θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ
Σερληθή Τπεξεζία. Σν Ίδξπκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκφζεη ην σξάξην
ιεηηνπξγίαο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δξγνιάβνπ.
Σν Ίδξπκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηξίηεο βάξδηαο (απφ 21.00
έσο 05.00) θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ε νπνία ζα ακεηθζεί κε πξφζζεην ηίκεκα ην νπνίν
ζα έρεη πξνζπκθσλεζεί (αλά βάξδηα) θαη ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζε μερσξηζηή παξάγξαθν
ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο ην Ίδξπκα δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ζε
πεξίπησζε πνπ θξίλεη αθαηάιιειν ην απφ ηνλ Δξγνιάβν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ λα
δεηήζεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ.
Οη ηερλίηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Δξγνιάβνο ζα θέξνπλ ηηο απφ ηνλ λφκν
πξνβιεπφκελεο άδεηεο, 4εο εηδηθφηεηαο
θαη ζπγθεθξηκέλα αδεηνχρνπ αξρηηερλίηε ή
εξγνδεγνχ κεραληθνχ ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη κε ηελ πξνζθνξά.
Δπίζεο ζα απαζρνιεί επηβιέπνληα κεραληθφ κε πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζηε
ιεηηνπξγία ή ζπληήξεζε παξφκνησλ εγθαηαζηάζεσλ , ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε
ιεηηνπξγία ησλ αηκνιεβήησλ θαη ζα πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
απφ ηε λνκνζεζία . Σν φλνκα ηνπ κεραληθνχ απηνχ ζα δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ησλ
ζπκκεηερφλησλ. ηα πιαίζηα απηά , ν ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε κεραληθφο , κεξηκλά γηα
ηελ ηήξεζε εηδηθνχ εκεξνινγίνπ γηα θάζε αηκνιέβεηα ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπιάρηζηνλ θάζε νθηψ (8) ψξεο, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ν
ίδηνο ν επηβιέπσλ έρεη θαηαξηίζεη , ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα, κεηξήζεηο θαη ελδείμεηο
απφ ηνλ αηκνιέβεηα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή.
ην εκεξνιφγην ηνπ αηκνιέβεηα αλαγξάθνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία:
Ζκεξνκελία, Ώξεο ιεηηνπξγίαο, Πίεζε ιεηηνπξγίαο αηκνχ, θιεξφηεηα θαη ε Δλεξγφο Ομχηεο
(pΖ) λεξνχ, πίεζε ζηελ έμνδν ηεο αληιίαο ηξνθνδνζίαο λεξνχ, ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ θαη
δείθηεο αηζάιεο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαζεκεξηλή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ηνπ αηκνιέβεηα. ην εκεξνιφγην ηνπ αηκνιέβεηα αλαγξάθνληαη επίζεο ηα ζηνηρεία ησλ
ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9 ηεο ΟΗΚ 10735/651
ΦΔΚ 2656/Β΄/28-09-2012.
Σν εκεξνιφγην πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαη ηνπ θνξέα
πηζηνπνίεζεο θαη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ επφκελν έιεγρν ηνπ
Δπίζεο , ν επηβιέπσλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αηκνιέβεηα νθείιεη :
α. Να κεξηκλά ψζηε ν αηκνιέβεηαο λα ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ θαηάιιειεο
πνηφηεηαο, ηνπ νπνίνπ νη αληίζηνηρεο ηηκέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη, ζχκθσλα κε πξφγξακκα
ην νπνίν θαηαξηίδεη θαη νη νπνίεο λα θαηαρσξνχληαη ζην εκεξνιφγην ηνπ αηκνιέβεηα.
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β. Να κεξηκλά ψζηε ζε εχθνια νξαηφ ζεκείν εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ λα
αλαξηάηαη πηλαθίδα, αλαγξάθνπζα κε ηξφπν επθξηλή ηηο ζεκαληηθέο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
αηκνιέβεηα, κε έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ειέγρσλ θαη πεξηνξηζκνχ.
γ. Να θαηαξηίδεη εγθαίξσο πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ αηκνιέβεηα, φπσο κε
ιεπηνκέξεηα αλαθέξεηαη ζην άξζξν 8 ηεο ΟΗΚ 10735/651 ην νπνίν εγθξίλεη ν εξγνδφηεο ν
νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα ν επηβιέπσλ κεξηκλά
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη πξνβαίλεη ζε ππνδείμεηο, φπνηε απαηηείηαη.
δ. Να δηαηεξεί βηβιίν ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη
θάζε θνξά ην είδνο ησλ εξγαζηψλ νη νπνίεο έγηλαλ ζηνλ αηκνιέβεηα ή ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ
είλαη ζπλαξκνινγεκέλνο επάλσ ζε απηφλ (π.ρ. ξχζκηζε θαπζηήξα). ην ελ ιφγσ βηβιίν ζα
θαηαρσξνχληαη επίζεο θάζε είδνπο πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (π.ρ. αληαιιαθηηθά) θαζψο
θαη ηα πηζηνπνηεηηθά απηψλ.
3.

Δηδηθφηεξα νη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλά έρνπλ σο εμήο:

α. Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ ζε
θαζεκεξηλή βάζε , κε κέξηκλα ηνπ ηερληθνχ βάξδηαο.
β. πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.
γ. Πξαγκαηνπνίεζε κε κέξηκλα ηνπ ηερλίηε βάξδηαο φισλ ησλ απαξαηηήησλ
ελεξγεηψλ εθείλσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ (ζηξαηζσληζκφο φπνηε απαηηείηαη, ελαιιάμ ή παξάιιειε ιεηηνπξγία ησλ
αηκνιεβήησλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο ζε αηκφ θ.η.ι.), θαζψο θαη επηζθεπέο
ζπληήξεζε ηνπ παξειθφκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πιελ θαπζηήξσλ) πνπ
εμππεξεηείηαη απφ ηνπο αηκνιέβεηεο , εξγαζίεο νη νπνίεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιφγην
ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ αηκνιέβεηα.
δ. Έιεγρνο ηεο πνηφηεηνο ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο θαη ησλ λεξψλ ησλ
αηκνιεβήησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο κεηξήζεηο : ζθιεξφηεηα, pH, εηδηθή αγσγηκφηεηα,
ρισξηφληα, ζίδεξν, ζπγθξηηηθφ έιεγρν κε ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
είδνπο, θαη πξνζζήθε βειηησηηθνχ ή άιινπ πξντφληνο ζε δνζνινγία πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη
απφ ην πεξηερφκελν ησλ γελφκελσλ κεηξήζεσλ
ε. Πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ θαη θαηαγξαθή ζην εκεξνιφγην ηνπ θάζε
αηκνιέβεηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΟΗΚ 10735/651 πεξί
εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ αηκνιεβήησλ φπσο πξναλαθέξζεθε .
ζη. Σεξκαηηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ, ζε
θαζεκεξηλή βάζε κε ηελ ιήμε ηεο απνγεπκαηηλήο βάξδηαο ή λπρηεξηλήο εθφζνλ απαηηεζεί.
δ. Παξαθνινχζεζε, κέξηκλα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ δεμακελψλ θαπζίκσλ ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο αηκνχ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. θαη ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο Νέαο
Πηέξπγαο.
ε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ , ζα πξέπεη λα
ηεξνχληαη φινη νη θαλφλεο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνιεβήησλ θαη ησλ παξειθφκελσλ
εμαξηεκάησλ .
ζ. ε πεξίπησζε θάιπςεο απφ ηνλ αλάδνρν θαη πξφζζεηεο βάξδηαο
ζεξκαζηή , νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζεξκαζηή αθνξνχλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη
πην πάλσ. Ο αξρηηερλίηεο ή εξγνδεγφο κεραληθφο 4εο εηδηθφηεηαο ζα απαζρνιείηαη
απηνπξνζψπσο , θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηαο ,απνθιεηζηηθά κε ηελ επηηήξεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ αηκνιεβήησλ (έλαπζε , παξαθνινχζεζε ,ηεξκαηηζκφο ) θαη ηε ζπληήξεζε
ησλ ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ .
Γ. Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνιάβνπ – Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ ιεβεηνζηαζίσλ ηνπ
417 ΝΗΜΣ
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1. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο 15 εκεξψλ, ν εξγνιάβνο –κέζσ ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνχ- ζα θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο ηνπ
εμνπιηζκνχ ησλ δχν ιεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζην ΦΔΚ
2656/Β΄/28-09-2012 θαη ζην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011, ην νπνίν ζα εγθξίλεη ε ηερληθή
ππεξεζία.
2. Δπί πιένλ, θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν επηβιέπσλ κεραληθφο ζα
κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζα πξνβαίλεη φπνηε απαηηείηαη ζε ππνδείμεηο γηα ηελ
απξφζθνπηε, αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.
3. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ είλαη βαζηθήο ζεκαζίαο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε απηφ λα ηεζεί
ζπλνιηθά εθηφο ιεηηνπξγίαο, παξά κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.
Όιεο νη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε
γλψκνλα ηελ απξφζθνπηε παξνρή αηκνχ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο.
4. Σν πξφγξακκα
αλαθεξφκελεο εξγαζίεο.

ζπληήξεζεο

ζα πεξηέρεη

θαη‟

ειάρηζηνλ ηηο

παξαθάησ

Γ.1. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο Νέαο Πηέξπγαο
ην ιεβεηνζηάζην ηεο Νέαο Πηέξπγαο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ηξεηο ρπηνζηδεξνί
ιέβεηεο MEGA STAR 10 (670.700 kcal/h) κε ηνπο θαπζηήξεο ηνπο κάξθαο RIELLO PRESS
3G.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν είλαη νη εμήο :
Γ.1.2 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΧ :
Αλά εμάκελν, ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε πιήξε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ
ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο θαη
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε
ξχζκηζε ησλ θαπζηήξσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ κε ην κέγηζην βαζκφ απφδνζεο θαχζεο. Ο
εληνπηζκφο θζαξκέλσλ ή ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ (κπεθ, εχθακπηνη ζσιήλεο
πεηξειαίνπ, θίιηξα πεηξειαίνπ, παινζαιακάζηξεο θηι) θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ εμαξηεκάησλ ζα
βαξχλεη ην Ίδξπκα. Δθηφο ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη
νη θπθινθνξεηέο ησλ ιεβήησλ.
Γ.1.2.1 ΤΝΣΖΡΖΖ ΛΔΒΖΣΧΝ ΝΔΡΟΤ (ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ)
1. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο.
2. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο κφλσζεο.
3. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ησλ νξγάλσλ νδήγεζεο ηνπ θαπζηήξα (ζεξκνζηάηεο
ιεηηνπξγίαο, ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο, δηαθφπηεο no/off θ.η.ι.), θαη ησλ ππνινίπσλ
ζπζθεπψλ (αληιίεο λεξνχ, θ.η.ι.).
4. Καζαξηζκφο / εθθαπληζκφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο.
5. Καζαξηζκφο / εθθαπληζκφο ησλ θινγναπιψλ.
6. Καζαξηζκφο / εθθαπληζκφο ηνπ θαπλνζαιάκνπ.
7. Καζαξηζκφο ησλ επηβξαδπληψλ θαπζαεξίσλ.
8. Έιεγρνο θαη απνθαηάζηαζε κηθξνξσγκψλ ηεο ππξίκαρεο επέλδπζεο ηεο πφξηαο.
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9. Έιεγρνο γηα δηαξξνή θαπζαεξίσλ απφ ην ιέβεηα θαη απνθαηάζηαζε απηήο.
10. Έιεγρνο γηα δηαξξνή λεξνχ απφ ην ιέβεηα θαη απνθαηάζηαζε απηήο.
Γ.1.2.2 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ (ΝΔΑ ΠΣΔΡΤΓΑ)
1. Απνκφλσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ ειεθηξηθή παξνρή
2. Απνκφλσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ παξνρή θαπζίκνπ
3. Δμάξκσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ πφξηα ηνπ ιέβεηα
4. Καζαξηζκφο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαπζηήξα
5. Απνζχλδεζε θαη θαζαξηζκφο θινγνζσιήλα (κπνχθα)
6. Καζαξηζκφο δηαζθνξπηζηήξα αέξα
7. Αληηθαηάζηαζε ησλ κπεθ ςεθαζκνχ πεηξειαίνπ
8. Καζαξηζκφο ησλ ειεθηξνδίσλ αλάθιεμεο
9. Καζαξηζκφο ησλ θαισδίσλ πςειήο ηάζεο
10. Καζαξηζκφο ησλ κπεθνζσιήλσλ θαη ηεο θινγνθεθαιήο
11. Καζαξηζκφο ηνπ θσηνθπηηάξνπ
12. Καζαξηζκφο ηεο θηεξσηήο αέξα
13. Καζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ ηεο αληιίαο πεηξειαίνπ
14. Καζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ γξακκήο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ
15. Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε αλ απαηηείηαη ησλ επθάκπησλ ζσιήλσλ πεηξειαίνπ.
16. χζθημε ησλ επαθψλ ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο
17. Δπαλαηνπνζέηεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ξχζκηζε ηεο ζέζεσο απηψλ
18. Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ θαπζηήξα ζην ιέβεηα
19. χλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηεο παξνρήο θαπζίκνπ
20. Θέζε ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία
21. Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξχβνπο – θξαδαζκνχο θ.η.ι.
22. Λήςε θαπζαεξίσλ απφ ηνλ θαπλαγσγφ
23. Ρχζκηζε αλαινγίαο αέξα – θαπζίκνπ
24. Έιεγρνο ησλ ζεξκνζηαηψλ ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαπζηήξα θαη ξχζκηζε απηψλ
25. Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαπζαεξίσλ / ξχζκηζεο αλαινγίαο αέξα –

θαπζίκνπ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο ιέβεηα – θαπζηήξα
26. Έθδνζε θχιινπ ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ

ΤΠΔΚΑ
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27. Δθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ ιέβεηα ζχκθσλα κε ηηο

δηελεξγεζείζεο κεηξήζεηο θαη ζχγθξηζή ηεο κε ηελ αλαγξαθφκελε ζηελ πηλαθίδα ηνπ
ιέβεηα ψζηε λα δηαπηζησζεί ε αλάγθε ή κε ηεο εθηέιεζεο ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ζηνλ
πδξνζάιακν ηνπ ιέβεηα.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπκβάζεσο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζεσξήζεη ζηελ
αξκφδηα αξρή ηεηξάδην θαηαγξαθήο ησλ κεληαίσλ κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ ησλ ιεβήησλ.
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζα εθδίδνληαη θχιια ειέγρνπ
θαχζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ιέβεηεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο,
φπσο επίζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ηερληθή έθζεζε –ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ
αλαδφρνπ- ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη φιεο νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη φιεο νη
παξαηεξήζεηο-ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ.
Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν αλαιπηή
θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άρθρο 4.4)- ελψ ηα θχιια
ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν απφθνκκα ηνπ εθηππσηή ηνπ
νξγάλνπ.
Γ.1.3 ΜΖΝΗΑΗΧ :
1. Πέξαλ ησλ δχν εμακεληαίσλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη
θάζε κήλα (10 θνξέο ην ρξφλν) λα πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
θαπζηήξσλ, κέηξεζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη δηφξζσζε ηεο ξχζκηζεο -αλ απαηηείηαη. Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ξχζκηζεο, ζα θαηαρσξεί ηηο κεηξήζεηο ζην ζεσξεκέλν ηεηξάδην
θαηαγξαθήο ησλ θαπζαεξίσλ.
2. Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν αλαιπηή
θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άρθρο 4.4)- ελψ ζην
ηεηξάδην ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ηα αληίζηνηρα απνθφκκαηα ηνπ εθηππσηή ηνπ
νξγάλνπ.
Γ.2. Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ
ην ιεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνχ ηνπ Ηδξχκαηνο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη ηξεηο
αηκνιέβεηεο ΚΟΤΠΠΑ 5.000 Kg/h, κε ηνπο θαπζηήξεο ηνπο κάξθαο WANSON.
Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο
είλαη νη εμήο :
α. Με ηελ έλαξμε ηεο ζπκβάζεσο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζθεπάζεη θαη λα ζεσξήζεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηεηξάδην εκεξήζηαο θαηαγξαθήο ησλ
θαπζαεξίσλ ησλ ιεβήησλ.
β. Δπηπιένλ,
Γ.2.1 ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΧ :
Αλά εμάκελν, ν αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζε πιήξε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ
ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο θαη
ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.
Θα εθηειείηαη εθθαπληζκφο ησλ ιεβήησλ, πνπ πεξηιακβάλεη απνκάθξπλζε ηεο
αηζάιεο απφ φιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο θιφγεο.
Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εθηειείηαη θαζαξηζκφο ηνπ θαπλαγσγνχ –νρεηνχ πνπ νδεγεί
ζηελ θεληξηθή θακηλάδα.
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Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ζα γίλεηαη επηζεψξεζε θαη απνθαηάζηαζε –εάλ απαηηείηαη- ηεο
ππξίκαρεο επέλδπζεο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ησλ ιεβήησλ (θηίζηκν θψλνπ θαη δαθηπιηδηνχ).
Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε ξχζκηζε ησλ θαπζηήξσλ, ψζηε λα
ιεηηνπξγνχλ εληφο λνκνζεηεκέλσλ νξίσλ θαη κε ην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ απφδνζεο θαχζεο.
Ο εληνπηζκφο θζαξκέλσλ ή ειαηησκαηηθψλ εμαξηεκάησλ (κπεθ, εχθακπηνη ζσιήλεο
πεηξειαίνπ, θίιηξα πεηξειαίνπ, παινζαιακάζηξεο θηι) θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα
απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ λέσλ εμαξηεκάησλ ζα
βαξχλεη ην Ίδξπκα.
Μεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζα εθδίδνληαη θχιια ειέγρνπ
θαχζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ιέβεηεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο,
φπσο επίζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ηερληθή έθζεζε –ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ
αλαδφρνπ- ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη φιεο νη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο θαη φιεο νη
παξαηεξήζεηο-ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ.
Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν αλαιπηή
θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άρθρο 4.4)- ελψ ηα θχιια
ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν απφθνκκα ηνπ εθηππσηή ηνπ
νξγάλνπ.
Γ.2.2 ΜΖΝΗΑΗΧ :
Πέξαλ ησλ δχν εμακεληαίσλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ -θαη εμαηηίαο ηεο
παιαηφηεηαο θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θαπζηήξσλ- ν αλάδνρνο ζα πξέπεη θάζε κήλα (10
θνξέο ην ρξφλν) λα πξνβαίλεη ζε ζπληήξεζε ησλ θαπζηήξσλ, κέηξεζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη
δηφξζσζε ηεο ξχζκηζεο -αλ απαηηείηαη. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, ζα
εθδίδνληαη θχιια ειέγρνπ θαχζεο θαη γηα ηνπο ηξεηο ιέβεηεο θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ
ηερληθή ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο
Οη κεηξήζεηο ησλ θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βαζκνλνκεκέλν αλαιπηή
θαπζαεξίσλ -φπσο απαηηείηαη απφ ην ΦΔΚ 2654/Β΄/09-11-2011 (άρθρο 4.4)- ελψ ηα θχιια
ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν απφθνκκα ηνπ εθηππσηή ηνπ
νξγάλνπ.
Γ.2.3 ΔΣΖΗΧ
Άπαμ εηεζίσο θαη θαηά ηε κία εθ ησλ δχν εμακεληαίσλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ ησλ
ιεβήησλ/θαπζηήξσλ, ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαη νη θάησζη εξγαζίεο :
Γ.2.3.1 ΥΖΜΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΣΜΟ-ΤΓΡΟΘΑΛΑΜΟΤ ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΩΝ
Ζ απνκάθξπλζε ησλ θαζαιαηψζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε
ρεκηθψλ κέζσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ καιαθφ ίδεκα, πνπ θαηαπίπηεη εχθνια θαη απνκαθξχλεηαη.
Οη εξγαζίεο ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ γηα θάζε ιέβεηα ζα αθνινπζνχλ ηελ παξαθάησ
πνξεία :
1. Άδεηαζκα θάζε ιέβεηα θαη εμάξκσζε ηεο αλζξσπνζπξίδαο.
2. Μεραληθή αθαίξεζε ησλ παρέσλ θαζαιαηψζεσλ. Πιήξσζε ηνπ ιέβεηα κε
αδξαλνπνηεκέλν δηάιπκα πδξνρισξηθνχ νμένο, πεξηεθηηθφηεηαο 15% κε πξφζζεην
απνζθσξησηηθφ, θαη θπθινθνξία ηνπ δηαιχκαηνο ελ ςπρξψ , θαη ηειηθψο ελ ζεξκψ κέρξη
60νC. Σν πγξφ ηνπ ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ,πέξα απφ ηε κεγάιε δηαζθνξπηζηηθή δπλαηφηεηα
πνπ πξέπεη λα έρεη , ζα πξέπεη αθφκε λα παξέρεη ηειείσο αζθαιή πξνζηαζία ησλ
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ απφ ηελ επηβιαβή δξάζε ηφλησλ πδξνγφλνπ (Ζ+) πνπ πεξηέρνληαη
ζην δηάιπκα HCl , ζηελ θξπζηαιιηθή δνκή ησλ κεηάιισλ. Ζ θπθινθνξία ζα επηηπγράλεηαη κε
εμσηεξηθή αληιία, εηζαγσγή ζηελ εθθέλσζε ηνπ ιέβεηα (ζηξαηζψλα) θαη επηζηξνθή ζην
δνρείν αλακίμεσο.
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3. Μεηά ηνλ θαζαξηζκφ ζα επαθνινπζεί εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο κε ρξήζε
αλζξαθηθήο ζφδαο ή άιινπ πιηθνχ πνπ δελ ζα θαηαζηξέθεη ην ζρεκαηηζζέλ κνλνκνξηαθφ
πξνζηαηεπηηθφ ησλ κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ.
4. Σειηθή έθπιπζε ηνπ ιέβεηα, κε κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ε νπνία ζα ζηακαηά
εθφζνλ ην ph ιάβεη ηελ θαηάιιειε ηηκή, κε ηαπηφρξνλε έιιεηςε θπζαιιίδσλ απφ ην δίθηπν
λεξνχ θαη παξάδνζε πξνο επηζεψξεζε ζηνλ επηβιέπνληα ηνπ Ηδξχκαηνο.
5. Άλνηγκα ακθφηεξσλ ησλ θεθαινζπξίδσλ θαη ησλ ρεηξνζπξίδσλ γηα ηνλ θαιχηεξν
θαζαξηζκφ , θαη ζα ζηεγαλνπνίεζε κε θαηλνχξγηα παξεκβχζκαηα.
6. Δάλ κεηά ηελ έθπιπζε δηαπηζησζεί φηη νη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο δελ έρνπλ
θαζαξηζηεί πιήξσο ζα επαλαιακβάλεηαη ν ρεκηθφο θαζαξηζκφο.
Γ.2.3.2 ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΩΝ
Δθηφο ηεο ζπληήξεζεο/εθθαπληζκνχ ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ ζα πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζπληήξεζε ζε φια ηα πεξηθεξεηαθά εμαξηήκαηα ησλ ιεβήησλ
(πδξνδείθηεο, αληιίεο ηξνθνδνζίαο λεξνχ, αζθαιηζηηθά, ειεθηξφδηα ζηάζκεο, βαιβίδεο
ζηξαηζσληζκνχ, θηεξσηέο αλεκηζηήξσλ θαπζηήξσλ, αηκνθξάθηεο θηι) ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο κε ηαπηφρξνλε απνθαηάζηαζε ησλ φπνησλ δηαξξνψλ
λεξνχ ή αηκνχ.
Γ.2.3.3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΩΝ
Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ απηνκαηηζκψλ ησλ
αηκνιεβήησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνπο απηνκαηηζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο αζθαιείαο
ησλ θαπζηήξσλ ησλ ιεβήησλ (χζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο, ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ, ξειιαί θηι).
Γ.2.3.4 ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ
Αληηθαηάζηαζε ησλ ζσιήλσλ ζηξαηζσληζκνχ ησλ αηκνιεβήησλ κε λέεο. Οη
πθηζηάκελεο ζσιελψζεηο έρνπλ ππνζηεί νμείδσζε ζε κεγάιν βαζκφ θαη παξνπζηάδνπλ
ηαθηηθά δηαξξνέο λεξνχ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη απηέο κε λέεο.
Καηά ηελ πξψηε εμακεληαία ζπληήξεζε, εθάζηνπ έηνπο, θαηά ηελ νπνία ζα γίλεη
ζπληήξεζε ζην ζχλνιν ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ζα εθηειεζηνχλ άπαμ θαη νη
θάησζη εξγαζίεο :
Γ.2.3.5 ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΣΜΟΛΔΒΖΣΩΝ
Μεηά ηνλ επηηπρή ρεκηθφ θαζαξηζκφ ησλ αηκνιεβήησλ, ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα
κεξηκλήζεη γηα ηνλ επαλέιεγρν ησλ αηκνιεβήησλ ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2656/Β΄/28-09-2012.
Ζ ειηθία ησλ αηκνιεβήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηεγνξία ηνπο, επηβάιιεη ηνλ εηήζην
επαλέιεγρφ ηνπο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη
λα εθηειέζεη φιεο εθείλεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ νη ιέβεηεο λα
επαλειεγρζνχλ επηηπρψο θαη λα αλαλεσζεί ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο.
Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ εηήζησλ εξγαζηψλ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. θάθεινο φπνπ ζα πεξηγξάθεηαη πιήξσο ε θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ, καδί κε ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο γηα
βειηηψζεηο.
Γ.2.4 ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΧ
Καζεκεξηλά θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά βάξδηα, νη ηερληθνί επίβιεςεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα εθηεινχλ κέηξεζε θαπζαεξίσλ κε βαζκνλνκεκέλν
αλαιπηή θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο κεηξήζεηο ζην ζεσξεκέλν ηεηξάδην. ε πεξίπησζε
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δπζιεηηνπξγίαο, ζα πξέπεη άκεζα λα δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα θαη λα
εηδνπνηνχλ ηνλ επηβιέπνληα ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Δ. Τπνρξεώζεηο ηνπ Δξγνιάβνπ – Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ.
Δ.1. Λεβεηνζηάζην Νέαο Πηέξπγαο
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
αληαπνθξίλεηαη άκεζα – εληφο κίαο εξγάζηκεο εκέξαο- πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηά βιάβεο
πνπ ελδερνκέλσο εκθαληζηνχλ ζηνπο θαπζηήξεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηεο Νέαο Πηέξπγαο.
ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βιαβψλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο
αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ (ιέβεηεο, δεμακελέο, θαπζηήξεο θηι) φπσο θαη κεγάιεο έθηαζεο
εξγαζίεο φπσο αληηθαηάζηαζε ζηνηρείσλ ιέβεηα, ζσιελψζεσλ θηι.
Δ.2. Λεβεηνζηάζην παξαγσγήο αηκνύ
Με ηνλ φξν απνθαηάζηαζε βιαβψλ ελλννχληαη φιεο νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο
θζνξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ιεηηνπξγίαο – ζπληεξήζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ αλάδνρν . Ζ πξνκήζεηα ησλ
απαξαηηήησλ πιηθψλ – αληαιιαθηηθψλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ, κεηά απφ
ζπλελλφεζε θαη έγθξηζε απφ ην Ίδξπκα, ην νπνίν θαη βαξχλνπλ. ηηο απνθαηαζηάζεηο
βιαβψλ δελ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ φπσο ιέβεηεο,
θαπζηήξεο, δεμακελέο, θ.η.ι.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξεί αδηθαηνιφγεηα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ
βιαβψλ ν Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε απηψλ ρσξίο
ηελ ζπλδξνκή ηνπ. Σν θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηέηνησλ βιαβψλ ζα βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ
ηνλ αλάδνρν.
Με ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο ζα γίλεη έιεγρνο ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΝΗΜΣ. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζνχλ βιάβεο νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ πιεκκειή ζπληήξεζε ή ειιηπή επίβιεςε ηεο
θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ αλάδνρν, ην θφζηνο απνθαηαζηάζεψο ησλ ζα
βαξχλεη απηφλ.
Σ. Τιηθά - Αληαιιαθηηθά
Σα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο ζχκβαζεο
ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ δχν ιεβεηνζηαζίσλ ζα βαξχλνπλ ην Ίδξπκα
πιελ :
1) ησλ πεξηπηψζεσλ ππαηηηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ
2) ησλ πιηθψλ ρεκηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ αηκνιεβήησλ (νμχ, ζφδα, παξεκβχζκαηα)
3) ησλ πιηθψλ απνθαηαζηάζεσο ησλ ππξνδνκψλ (ππξφηνπβια, ππξφρσκα, θφιιεο θηι)
4) ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ (γξάζζν, ζηνππηά, ιάδηα θηι)
5) ησλ πάζεο θχζεσο εξγαιείσλ ηνπ αλαδφρνπ
6) ησλ ρξσκάησλ βαθήο
Ε. Δηδηθέο Τπνρξεώζεηο Δξγνιάβνπ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο :
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1. Να ηεξεί φινπο ηνπο Διιεληθνχο Νφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην
πξνζσπηθφ ηεο, δειαδή απφ άπνςε εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκίκσλ δηαηάμεσλ πεξί
ακνηβψλ σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, απνδεκηψζεσλ εηζθνξψλ, θ.ι.π.
2. Να εθπιεξψλεη φιεο ηηο λφκηκεο ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ
αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη θάζε ηξίηνπ κε νηηδήπνηε άπηεηαη ηεο Δξγνιαβίαο ιεηηνπξγίαο
– πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο – απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ παξαγσγήο
αηκνχ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ..
3. Να ππνβάιιεη, πξνο έιεγρν αλά κήλα, ζηνλ Δξγνδφηε, νλνκαζηηθέο κηζζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα εκθαλίδνπλ φια ηα κηζζνινγηθά ζηνηρεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηα
ζρεηηθά κε ηελ Δξγνιαβία καδί κε ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά αγνξάο ελζήκσλ Η.Κ.Α. (βηβιίν
αγνξάο ελζήκσλ) θαη ινηπά απνδεηθηηθά ηαθηνπνίεζεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο
εηαηξείαο. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθήο ππνρξέσζεο ηεο αλαδφρνπ πξνο
ηα αζθαιηζηηθά ηακεία σο πξνο ηελ ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο κηζζνινγηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνβάιιεη ζηνλ Δξγνδφηε, ν Δξγνδφηεο δχλαηαη λα παξαθξαηήζεη έλα
πνζφ απφ ηελ απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο γηα λα θαιχςεη ελδερφκελε απαίηεζε Σξίησλ θαηά
ηνπ Ν.Η.Μ.Σ...
4. Να γλσζηνπνηεί εγθαίξσο ζε θάζε κέινο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ζηελ Δξγνιαβία ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο, φηη :
α. Οπδεκία εμάξηεζε θαη εξγαζηαθή ή λφκηκε ζρέζε έρεη κε ην Ν.Η.Μ.Σ..
β. Έλαληη απηνχ (ηνπ πξνζσπηθνχ) ζα ππέρεη ε εηαηξεία θαη κφλνλ φιεο ηηο εθ
ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο πνηληθέο, αζηηθέο επζχλεο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο.
γ. Σν Ν.Η.Μ.Σ.. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη πιήξσο ηελ ζπκπεξηθνξά
(ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο) εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. φπνπ πξέπεη λα ηεξείηαη ηάμε,
εζπρία, θαη ην πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα δέρεηαη αδηακαξηχξεηα νπνηνλδήπνηε
έιεγρν ηπρφλ απνζθεπψλ θαηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην Ν.Η.Μ.Σ..
5. Να ηεξεί πάληνηε ηηο εθάζηνηε θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ηελ πγεηνλνκηθή θάιπςε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ηελ αλαιάβεη εμ
΄νινθιήξνπ ε αλάδνρνο.
6. Να ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη ππξαζθαιείαο ζηνπο ρψξνπο ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ αιιά θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Ν.Η.Μ.Σ.. φπσο απηνί δνζνχλ
απφ ηνλ Δξγνδφηε, φληαο απνθιεηζηηθή θαη κφλε ππεχζπλε (πνηληθά θαη αζηηθά) γηα θάζε
αηχρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Δ΄»
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1ν
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………………
Καηάζηεκα…………………………………….
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Fax)
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………
Πξνο : Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη)
Δγγχεζή καο ππ΄ αξηζκ. ……………………….
γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………………….
αο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο,
παξαηηνχκελνη ησλ ελζηάζεσλ δηδήζεσο θαη δηαηξέζεσο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ
…………………. γηα ηελ Δηαηξεία ………………………………………………………….. νδφο
………………………….. αξηζκφο …. (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, γηα ηελ
Δηαηξεία 1) …………………………... θαη 2) ……………………………. αηνκηθά γηα θάζε κία
απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηαο
ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή Κνηλνπξαμίαο), γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ζαο ηεο …………….. ή ηπρφλ επαλάιεςή ηνπ, γηα ηελ πξνκήζεηα
………………………..… ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ………………... δηαθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο, θαζ΄ φιν ην ρξφλν ηεο εθ ηεο πξνζθνξάο δεζκεχζεψο ηεο
θαη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ
φξσλ ηεο, ζηελ πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε απηήλ.
Σν παξαπάλσ πνζφ βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί, νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο
νπνηαδήπνηε εθ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ
βάζηκνπ ή κε ηεο απαηηήζεσο ζαο κέζα ζε ηξεηο (3) κέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεψλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2ν
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………………
Καηάζηεκα…………………………………….
(Γ/λζε νδφο – αξηζκφο ΣΚ, Fax)
Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………
Πξνο : Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη)
Δγγχεζε καο ππ΄ αξηζκ. ……………………………….
γηα πνζφ ΔΤΡΩ ……………………………………….
Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία (ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή Κνηλνπξαμία
……………………….) νδφο
…………………….. αξηζκ. ……………. σο πξνκεζεπηήο
πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα
…………………………..…., ζπλνιηθήο αμίαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη
ηεο ππ΄ αξηζκ. …../2016 δηαθήξπμεο ηεο Τπεξεζίαο Πξνκεζεηψλ ηεο ΠΑ) θαη φηη ζχκθσλα κε
ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξεία (ή ε Έλσζε ή Κνηλνπξαμία) ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ
εηδψλ δειαδή γηα ΔΤΡΩ ……………………............
Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε
εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ
1) …………….…… …………………….. θαη 2) ………………………………………. αηνκηθά γηα
θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο
ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ ή Κνηλνπξαμίαο), θαη εγγπάηαη πξνο
εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ
ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο
απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή
παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε
δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηφζεκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά
Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην
ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.
(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Σ΄»
ΣΧΔΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αξηζκφο χκβαζεο : ................../……
Σίηινο χκβαζεο:
χκβαζε (Framework Agreement)
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
«Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ»
Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ
Γηάηαγκα 60/2007 (ΦΔΚ η.Α΄ 64/16-3-07), ζπκπιεξσκαηηθά δε κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
118/2007 (ΦΔΚ η.Α΄ 150/10-7-07), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4038/12 [άξζξν 22α
παξαγξ. 5, (ΦΔΚ η.Α΄ 14/2-2-12)]. Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ δηαηππψλνπλ
ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ
Τπεξεζία.
Οξηζκνί
΄ απηήλ ηε ζχκβαζε νη πην θάησ φξνη ζα έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη ζηνλ
αθφινπζν πίλαθα :
Δκπιεθφκελα Μέξε
Ζκέξα(εο)
Κχξσζε(εηο)

Μήλαο(εο)
Πξνζθνξά
χκβαζε
Αλαζέηνπζα Αξρή
Σνπνζεζία(εο)
Παξάδνζεο

Οξίδνληαη ηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηε ζχκβαζε, φπσο
θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα ηεο ζχκβαζεο.
Οξίδνληαη εκεξνινγηαθέο εκέξεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ξεηψο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ζχκβαζεο.
Οξίδεηαη ε απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε (άξζξν
11ν) ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηελ Τπεξεζία
ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ πξψηνπ λα εθπιεξψζεη
νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε.
Οξίδνληαη νη εκεξνινγηαθνί κήλεο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
ξεηψο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ζχκβαζεο.
Οξίδεηαη ε πξφηαζε πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ αλάδνρν σο
αληαπφθξηζε ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε θαη ε νπνία θαηέιεμε ζηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Οξίδεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε, ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο αξρηθνχο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ην δηαγσληζκφ.
Οξίδεηαη ην Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ
(Ν.Η.Μ.Σ..).
Οξίδνληαη νη δηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα παξαδίδεηαη ην ζπκβαηηθφ
αληηθείκελν θαη ζα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαηά ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.

Ζ εξκελεία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα ππφθεηηαη ζηηο πην θάησ πξφλνηεο :
1)
Λέμεηο ζηνλ εληθφ ζεσξνχληαη φηη ζεκαζηνινγηθά ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ
αληίζηνηρν φξν ζηνλ πιεζπληηθφ, θαη αληίζεηα.
2)

Λέμεηο αξζεληθνχ γέλνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ζειπθφ θαη ην νπδέηεξν.

3)
Ζ ιέμε «πεξηέρσ» κε φιεο ηηο πηζαλέο θιίζεηο ζα εξκελεχεηαη ζαλ λα αθνινπζείηαη
πάληα απφ ηηο ιέμεηο «ρσξίο πεξηνξηζκφ», εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε.
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4)
Αλαθνξέο ζε πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα (πνπ δηέπνληαη
απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ λφκν) ή θνηλνπξαμίεο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.
5)
Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ, ή άιιν ζπλαθέο, ζα
εξκελεχνληαη ζαλ αλαθνξέο ζην λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο φπσο απηφ έρεη
ηξνπνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε επαθφινπζν λφκν, ξχζκηζε, θαλνληζκφ ή άιιν ζπλαθέο
επαθφινπζν ηεο ηξνπνπνίεζεο.
6)
Οη ηίηινη/επηθεθαιίδεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε γηα δηεπθφιπλζε ησλ
αλαθνξψλ κφλν θαη δελ έρνπλ ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηελ εξκελεία ηεο ζχκβαζεο κε θαλέλα
ηξφπν.
7)
Αλαθνξέο ζε νπνηνδήπνηε άξζξν ή παξάξηεκα ρσξίο πεξαηηέξσ ραξαθηεξηζκφ, ζα
εξκελεχνληαη σο αλαθνξέο ζην άξζξν ή παξάξηεκα ηεο ζχκβαζεο, κε ηελ αληίζηνηρε
αξίζκεζε.
8)
Αλαθνξά ζε άξζξν ή παξάξηεκα απνηειεί αλαθνξά ζην ζχλνιν ηνπ, εθηφο εάλ
θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά.
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ΠΗΝΑΚΑ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ
Α.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν

Β.

:
:
:
:
:
:
:

..……./15

Πεξηερφκελν χκβαζεο
Έγγξαθα χκβαζεο
Τπνρξεψζεηο
Έλαξμε θαη δηάξθεηα
Μεηαβίβαζε δηθαησκάησλ
Γιψζζα
Απνδνρή/απφξξηςε Αηηήκαηνο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν

Γ.

1ν
2ν
3ν
4ν
5ν
6ν
7ν

ΤΜΒΑΖ

8ν
9ν
10ν
11ν
12ν
13ν
14ν

:
:
:
:
:
:
:

θνπφο θαη αληηθείκελν ηεο χκβαζεο
Όξνη πιεξσκήο
Κήξπμε αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ
Κπξψζεηο ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ
Δμαίξεζε επηβνιήο θπξψζεσλ
Απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ
Δγγπνδνζία

ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν
Άξζξν

Γ.

15ν
16ν
17ν
18ν

:
:
:
:

Τπνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
Απαηηήζεηο Τπεξεζίαο
Γεληθέο επηζεκάλζεηο
Βαζηθέο επηζεκάλζεηο

ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ
ΟΡΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Άξζξν 19ν
:
Παξαθνινχζεζε – Παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
Δ.

ΜΔΡΟ ΠΔΜΠΣΟ
ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
Άξζξν 20ν
Άξζξν 21ν
Άξζξν 22ν
Άξζξν 23ν
Άξζξν 24ν
Άξζξν 25ν
Άξζξν 26ν
Άξζξν 27ν

:
:
:
:
:
:
:
:

Γηάξθεηα χκβαζεο – Αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ
Δκπηζηεπηηθφηεηα
Απνπνίεζε δηθαησκάησλ
Σεξκαηηζκφο
Δπηρεηξεκαηηθή δενληνινγία θαη ζχγθξηζε ζπκθεξφλησλ
Σξνπνπνηήζεηο
Δθαξκνδφκελε λνκνζεζία
Αλεθρψξεην χκβαζεο – Σειηθέο Γηαηάμεηο
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ
ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
ΤΜΒΑΖ : ………./……
Πξνϋπνινγηζζείζα Αμία : ………………………..
Γηα ηελ αλάδεημε Αλαδόρνπ «Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
ηνπ Ννζειεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Μεηνρηθνύ Σακείνπ ηξαηνύ»
ηελ
Αζήλα
ζήκεξα
………………………………..
ζηα
Γξαθεία
ηεο
.......................................................................
(.................)
νη
ππνγεγξακκέλνη
:
.................................................................. Γθηήο ηεο .........................., σο εθπξφζσπνο ηνπ
Ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. Φ……../………/………../………… Καηαθπξσηηθή
Απφθαζε ηνπ …….
θαη ε εηαηξεία «...........................................................» κε ΑΦΜ
…………………. πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ …………………………………………………
……………………………………… κε Α.Γ.Σ …………………………, Οδφο ………………,
αξηζκ. .., ………… Σει. ……………… – FAX. ……………, ζπκθψλεζαλ θαη
ζπλαπνδέρζεθαλ, ν πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κε ηελ εθηεζείζα ηδηφηεηά ηνπ ηελ αλάζεζε
ζην δεχηεξν, θαινχκελν ζην εμήο “Αλάδνρν”, ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ φπσο πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζηελ παξνχζα.
ΜΔΡΟ

ΠΡΧΣΟ
ΓΔΝΗΚΟΗ

ΟΡΟΗ

Άξζξν 1ν
Πεξηερόκελν ηεο ύκβαζεο
Ζ ζχκβαζε απνηειείηαη απφ απηφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα ζπλεκκέλα ζ΄ απηφ
παξαξηήκαηα θαη αληηθαζηζηά φιε ηελ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,
απνηειψληαο έηζη ηελ πιήξε θαη κνλαδηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ.
Άξζξν 2ν
Έγγξαθα ύκβαζεο
Σα έγγξαθα πνπ δηέπνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηα νπνία ππνγξάθνληαη απφ
ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ έλα εληαίν
θαη αλαπφζπαζην ζχλνιν, ππφ ηελ έλλνηα φηη, φηη δελ ξπζκίδεηαη ζηελ ζχκβαζε
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα πξνζαξηψκελα ζ΄ απηή θαησηέξσ ηεχρε, νη φξνη ησλ νπνίσλ
ηζρχνπλ ην ίδην κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζε θαη ζπκθσλνχληαη φινη νπζηψδεηο.
Δίλαη δε θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα εμήο :
α.

Παξάξηεκα «Α΄» : Γηαθήξπμε ππ΄ αξηζκ. …./…..

β.

Παξάξηεκα «Β΄» : Σερληθή πξνζθνξά αλαδφρνπ.

γ.

Παξάξηεκα «Γ΄» : Οηθνλνκηθή πξνζθνξά αλαδφρνπ.

Άξζξν 3ν
Τπνρξεώζεηο
1.
χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη εληφο ηεο ηζρχνο απηήο, ε
Τπεξεζία κπνξεί λα ππνβάιιεη αηηήκαηα γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζχκθσλα κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο, ελψ ε Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν ην
ζπκθσλεζέλ αληίηηκν, φπσο έρεη πξνθχςεη κεηά ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο.
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2.
Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνχηαη ν αλάδνρνο
ζηηο πεξηπηψζεηο αδξάλεηαο, παχζεο θιπ ηεο ζχκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε
αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππεξεζηψλ.
Άξζξν 4ν
Έλαξμε θαη δηάξθεηα
1.
Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηε ζηηγκή ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη είλαη έγθπξε
γηα ππνβνιή αηηεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ, γηα δχν (2) έηε, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ΥΥ-ΥΥ-201Υ έσο ΥΥ-ΥΥ-201Υ.
2.
Όινη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο παξακέλνπλ ζε πιήξε ηζρχ γηα
φιε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο.
3.
Ζ Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο παξνχζαο ζηελ
πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθψλ επί ησλ νπνίσλ είρε
ζηεξηρζεί ε ππνγξαθή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ή άιιε
Τπεξθείκελε Αξρή ή άιινο θνξέαο παξέρεη ηηο εξγαζίεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ζην Ίδξπκα κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θιπ) πνπ θαιχπηεη
ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ε Τπεξεζία θαη ρσξίο δηθαίσκα
γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
4.
Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ
δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή ππαλαρψξεζεο απφ
απηήλ ηνπ αλαδφρνπ.
5.
Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ
λφκνο ην επηβάιεη, ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ.
Άξζξν 5ν
Μεηαβίβαζε δηθαησκάησλ
1.
Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ
απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
2.
Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν ηελ εθηέιεζε νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Άξζξν 6ν
Γιώζζα
Σα Διιεληθά νξίδνληαη σο ε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 7ν
Απνδνρή/απόξξηςε αηηήκαηνο γηα εθηέιεζε
Δξγαζηώλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
Ζ απνδνρή ελφο ππνβιεζέληνο αηηήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ απνηειεί ζπκβαηηθή δέζκεπζε κεηαμχ ηνπ αγνξαζηή θαη ηνπ
αλαδφρνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ
Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (Ν.Η.Μ.Σ..).

ΜΔΡΟ

ΓΔΤΣΔΡΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ

ΟΡΟΗ
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Άξζξν 8ν
θνπόο θαη αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο
1.
θνπφο ηεο ζχκβαζεο είλαη λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο
νπνίνπο ν αλάδνρνο ζα πινπνηεί ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο.
2.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο (ΝΗΜΣ), εληφο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο απηήο. Ζ
ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλέξρεηαη ζε
…………………….. €. πγθεθξηκέλα, ε ζπλνιηθά θαηαθπξσζείζα δαπάλε θαη γηα ηα δχν (2)
έηε αλαιχεηαη σο αθνινχζσο :
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ
ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ
Κάιπςε βάξδηαο ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ (θαη‟ έηνο : δχν
εμακεληαίεο ζπληεξήζεηο θαη πηζηνπνίεζε αηκνιεβήησλ)
Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ
Αληηθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ ζηξαηζσληζκνχ
Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ λέαο Πηέξπγαο (θαη‟ έηνο : δχν
εμακεληαίεο ζπληεξήζεηο)
Μεληαίεο ζπληεξήζεηο – απνθαηαζηάζεηο βιαβψλ ιεβεηνζηαζίνπ αηκνχ
ύλνιν ΑΝΔΤ ΦΠΑ

ΚΑΣΑΚΤΡΧΘΔΗΑ ΑΞΗΑ
(ζε Δπξώ)

…………………….. €
…………………….. €
…………………….. €
…………………….. €
…………………….. €
…………………….. €
…………………….. €

4.
Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνθήξπμε, παξαξηήκαηα θαη ηεχρε πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ, δηεπθξηλήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο,
απνθάζεηο, πξνζθνξά αλαδφρνπ θιπ) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
ζχκβαζεο θαη εληαίν κε απηήλ θείκελν. Όια απηά ππνγξάθνληαη αλαιφγσο απφ ηνπο
ζπκβαιινκέλνπο θαη απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ ηεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ απηήο, νη φξνη δε πνπ πεξηέρνληαη
ζηα σο άλσ αιιεινζπκπιεξψλνληαη.
5.
Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο επαλαεπηβεβαηψλνληαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα δηάθνξα ζηνηρεία ζε αλαθνξά
κε ηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο δηαθήξπμεο, ν δε αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη
απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα
παξαξηήκαηα απηήο.
6.
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα
ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκφζεη
άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη
νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 9ν
Όξνη πιεξσκώλ
1.
Ζ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ βάζεη ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη ζε
επξψ (€), απφ ην ΝΗΜΣ, αλά κήλα, κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο κεληαίαο ζπκβαηηθήο
αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
(ΠΓ 118/2007, άξζξν 35 παξαγξ. Ηα ΚΠΓ), απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία κε βάζε ηα λφκηκα
δηθαηνινγεηηθά, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε κε έθπησζε ή πεξίπησζε
επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ. Σα αλαγθαία
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ είλαη :
α.
Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ησλ
εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ, πνπ ζα ζπληάζζεη ε επηηξνπή ειέγρνπ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ (θαηά κήλα).
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β.
Σηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζην νπνίν ζα
αλαγξάθεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θάιπςεο εξγαζηψλ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη, γηα εξγαζίεο
δεδνπιεπκέλεο πξνεγνχκελνπ κήλα.
γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο ηνπ αξκνδίνπ
Σακείνπ, δειαδή βεβαίσζε ηνπ φηη δελ εθθξεκεί νθεηιή εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.

Γεκφζηνπ

δ.
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ
ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) εθφζνλ ην πνζφλ πνπ πξφθεηηαη λα πιεξσζεί
ππεξβαίλεη ηα 2.934,70 €.
ε.

Θεσξεκέλε θαηάζηαζε ΗΚΑ αγνξάο ελζήκσλ ηνπ απαζρνιεζέληνο

πξνζσπηθνχ.
ζη.
Αληίγξαθν κηζζνινγίνπ
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.

θαη

ζειίδαο

αγνξάο

ελζήκσλ

γηα

ην

δ.
Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ απαηηείηαη βάζε ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο θαη δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ
εδαθίσλ (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
2.
ε πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ ππφ πιεξσκή κελφο πεξηιακβάλνληαη θαη
εκέξεο δηαθνπήο ή πιεκκεινχο πινπνίεζεο παξνρήο ππεξεζίαο εθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ
πξνζηίκσλ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, ζα πεξηθφπηεηαη απφ ην πνζφ πιεξσκήο (κεληαίν
ηίκεκα), αλάινγν πνζφ πιεξσκήο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζ΄ απηέο ηηο εκέξεο ή ψξεο.
3.
Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
εθάζηεο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο έξγνπ, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν
αλάδνρνο εθδψζεη ηηκνιφγην σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο εξγαζίαο, ε σο άλσ
πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο
παξαιαβήο.
4.
ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηνλ αλάδνρν, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/13 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ
νδεγία 2011/7 ηεο 16-02-2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ η.Α΄ 107/9-5-2013) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη
έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζε επηηφθην ην νπνίν είλαη ίζν πξνο
ην ζχλνιν ηνπ επηηνθίνπ αλαθνξάο (ην επηηφθην πνπ νξίδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
γηα ηηο πιένλ πξφζθαηεο βαζηθέο ηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο) ζπλ νθηψ (8,00)
επηπιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο.
5.

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη :

α. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ
ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ ή ζηελ ΤΠΔΔΓ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ.
β.

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη

γ.
ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξαγξ. 7
ηνπ ΠΓ 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ
δηθαηνινγεηηθψλ).
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6.

Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επηπιένλ :

α.
Με θάζε άιιε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Παξέρνληα ηηο
ππεξεζίεο αλαδφρνπ.
β.
Με θφξνπο, δαζκνχο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη θάζε άιιε
λφκηκε επηβάξπλζε θαζψο θαη θάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεη ν
πξνζθέξσλ.
7.
Ζ Τπεξεζία δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ,
φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο πρ ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ
ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ ή φηαλ άιινη
παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ηελ πξνθαινχλ.
8.
Δπίζεο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη
θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ, ηελ αμία ησλ δεηγκάησλ ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ, ηα έμνδα ηεο ρεκηθήο εμέηαζεο ή ηεο δηελεξγεζείζεο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο εθφζνλ ην απνηέιεζκα απηψλ απέδεημε φηη ην είδνο πνπ εμεηάζηεθε
δελ αληαπνθξίλεηαη κε ην ζπκθσλεζέλ.
9.
πξνυπνζέζεηο :

Ζ πιεξσκή – εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη, ππφ ηηο εμήο

α. ην πξσηφθνιιν δελ ζα αλαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ή δελ ζα
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
β. Ο αλάδνρνο ζα έρεη πξνζθνκίζεη θαη ηα ππφινηπα πξνβιεπφκελα απφ
ηε ζχκβαζε δηθαηνινγεηηθά.
10.
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε Φφξν Δηζνδήκαηνο 8% γηα ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ, επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ (ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πνπ
απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θξαηήζεσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 64 παξαγξ. 2 ηνπ Ν.
4172/2013, ελψ νη αλάδνρνη εμσηεξηθνχ (αιινδαπέο επηρεηξήζεηο) πνπ δελ δηαζέηνπλ κφληκε
εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα απαιιάζζνληαη ηεο παξαθξάηεζεο θφξνπ θαηά ηελ έλλνηα ησλ
δηκεξψλ ζπκβάζεσλ απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο ρψξαο
κφληκεο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
11.
Ο θαηαινγηζκφο ηεο δαπάλεο ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζε βάξνο πηζηψζεσλ
Π/Τ ΝΗΜΣ, ησλ εηψλ πνπ ζα βαξχλνπλ ηε ζχκβαζε, επί ΚΑΔ 0889.
Άξζξν 10ν
Κήξπμε Αλαδόρνπ σο Δθπηώηνπ
1.
Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε,
vα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή
αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ΄ απηήλ, κε
απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ
ζπιινγηθνχ oξγάvoπ. Με ηεv ίδηα δηαδηθαζία o αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ΄ απηή, εθφζov παξαβίαζε ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
2.
Δπίζεο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ
έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ
oξγάvoπ, εθφζνλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ πξνζέιζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα
αλαιάβεη εξγαζία εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή δελ αλαπιεξψλεη
εγθαίξσο ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα εξγάδεηαη ζηαζεξά ν αηηνχκελνο απφ ηε δηαθήξπμε
αξηζκφο.

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ του ΝΙΜΤΣ

Σελίδα 80 από 94

3.
Όηαλ δηαπηζηψλνληαη παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
ακνηβψλ, σξαξίνπ εξγαζίαο, θνηλσληθψλ παξνρψλ, πγηεηλήο απνδεκηψζεσλ θφξσλ θιπ, ηα
(κεληαία) δηθαηψκαηα ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δελ ηθαλνπνηνχληαη. Ζ
επηβνιή δεχηεξεο (2εο) θχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, σο αλσηέξσ, απφ ηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο,
ζεσξείηαη ππνηξνπή θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζηελ θήξπμή ηνπ σο εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηή, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή
αξκνδηφηεηα, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαζψο επίζεο
επηθέξεη απφ ην ρξφλν επηβνιήο ηεο δεχηεξεο θχξσζεο ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ αλαδφρνπ απφ
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο γηα ηξία (3) ρξφληα. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο
εθφζνλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, αζεηεί ηηο ινηπέο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη
ηνπ επηβιεζεί γηα πέκπηε (5ε) θνξά πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ίδηα αηηία.
4.
ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε
ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε
δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (επηηξνπή
δηαγσληζκνχ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο), ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο
παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34
παξαγξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07, φπσο παξαθάησ :
α.
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε.
β.
Αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, είηε απφ
ηνλ επφκελν πξνκεζεπηή ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε
δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη κε
θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηνπ θάζε άκεζεο ή έκκεζεο πξνθαινχκελεο δεκίαο ηνπ δεκνζίνπ ή
ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, ηα νπνία εηζπξάηηνληαη, είηε απφ φζα ηπρφλ ηνπ νθείιεη ην
Γεκφζην, είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, γηα είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο θαηαινγηζκφο
απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα εθηέιεζε εξγαζηψλ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε
απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ
θξίζε ηνπ αξκφδηνπ θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
γ.

Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ.

δ.
Καηαινγηζκφο ζηνλ αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ
εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ γηα ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο
φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ
δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ
παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΠΓ 118/07.
5.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ φισ ή ελ κέξεη
θαηά ηελ θξίζε ηεο ηελ παξνχζα, είηε λα ππαλαρσξήζεη ηεο ζχκβαζεο ελ φισ ή ελ κέξεη
θαηά ηελ θξίζε ηεο, επηθπιαζζφκελε θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε
πνπ :
α.

Γελ εθηειέζεη ν αλάδνρνο ηα ζπκθσλεζέληα ζηα πξνεγνχκελα άξζξα.

β.
Γελ ηεξήζεη ν αλάδνρνο νπνηνδήπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
θαη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηνχησλ ζεσξνπκέλσλ φισλ νπζησδψλ.
γ.

Ο αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο

ππεξγνιαβηθά.
δ.
Ο αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο
εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ, ζε εθηέιεζε ηειεζίδηθσλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.
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6.
ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη
απηνδηθαίσο ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ρσξίο λα ζίγεηαη ε επηβνιή ησλ
πξναλαθεξφκελσλ πνηληθψλ ξεηξψλ, δηαηεξνπκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο θαηαινγηζκνχ ζε
βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξφζζεησλ δαπαλψλ θαη θάζε άιιεο
απνζεηηθήο δεκίαο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,
κε βάζε ηελ απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο ζε άιιν αλάδνρν. Πεξαηηέξσ ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη
λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
ζχκβαζε πξνο ηνλ αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ελψ θαη
ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη.
7.
Με ηεv απφθαζε θήξπμεο ηνπ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε,
κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξoκεvίαο δηελέξγεηαο ηoπ
δηαγσvηζκoχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο oπδεκία ππεξεζία γίλεηαη δεθηή.
8.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΠΓ 118/07, o αλάδνρνο
επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε
εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
9.
Ο αλάδνρνο, θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ
πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ δελ έρνπλ θακία
απνιχησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ Τπεξεζία, νη δε κηζζνί, εκεξνκίζζηα,
αζθάιηζηξα ή φπνηεο άιιεο ακνηβέο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη ν
κφλνο ππεχζπλνο έλαληη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη κε εξγαζηαθή ή άιιε ζρέζε.
10.
Ο αλάδνρνο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή
απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ :
α.
Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ή ην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ απαζρνιήζεθε κε επζχλε απηήο.
β.

πvηξέρoπv ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

Άξζξν 11ν
Κπξώζεηο ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ
1.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ παξαιήςεηο ή
κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί, εθαξκφδνληαη ηα εμήο :
α.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ΄ απηφλ εγγξάθσο απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο.
β.
Δάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ
εληφο ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο (επηηξνπή
ειέγρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο), ηφηε εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά ηα άξζξα 32, 33 θαη 34 ηνπ ΠΓ 118/2007.
2.
Όιεο νη παξαπάλσ θπξψζεηο εθ ηνπ ΠΓ 118/2007 επηβάιινληαη απφ ην
Ίδξπκα κεηά απφ πξνεγνχκελε θιήζε πξνο απνινγία ηνπ αλαδφρνπ θαη αθνχ έρεη ζπληαρζεί
γηα θάζε πεξίπησζε πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ
πνπ λα δηαπηζηψλεη θαηά ηξφπν επαξθή ηελ παξάβαζε.
3.
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ε πινπνίεζε απηψλ, θαζψο θαη ε ζχληαμε
θάζε κήλα ηνπ πξαθηηθνχ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, αλαηίζεηαη ζηελ Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δξγαζηψλ, πνπ δηνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην Ίδξπκα.
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4.
Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ – πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
παξάβαζεο/απφξξηςεο, ελεξγψληαο είηε απηεπάγγειηα απφ δηθή ηεο πξσηνβνπιία, είηε
θαηφπηλ ζρεηηθήο παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθε ή πξνθνξηθή
επηζήκαλζε ηεο παξάβαζεο απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα απηνχ.
5.
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ
αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.
6.
ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια
ηα κέιε ηεο έλσζεο.
7.
Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα έρεη δεκηνπξγεζεί, σο απνηέιεζκα θαθήο
ζπκβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ε επηηξνπή ειέγρνπ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ ηνπ Ηδξχκαηνο εηζεγείηαη θαη πξνηείλεη ηηο θπξψζεηο - πξφζηηκα (βάζεη
απνδεδεηγκέλσλ ζηνηρείσλ).
8.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ αλαδφρνπ κε ηηο επηβιεζείζεο θπξψζεηο, απηφο
κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3886/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 15 παξαγξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/2007. Δπί ηεο
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο ή ην αξκφδην γηα ηελ Γηνίθεζε ηνπ θνξέα
νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (άξζξν 38 παξαγξ.
2β ΠΓ 118/07). Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή
κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή.
9.
Αλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή εμαιείθεηαη ή
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ ακνηβή
ηνπ επφκελνπ κήλα. Ζ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα
πνηλή.
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία Δ, ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε,
βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.
11. Οη παξαπάλσ επηβαιιφκελεο θπξψζεηο ηνπ ΠΓ 118/2007 επηβάιινληαη
αλεμαξηήησο ηεο άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ αλαδφρνπ, εάλ ε παξάβαζή ηνπ λα
απνηειεί θαη αμηφπνηλν αδίθεκα.
12.
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε, o αλάδνρνο
επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε
εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 12ν
Δμαίξεζε Δπηβνιήο Κπξώζεσλ
1.
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ
ζχκβαζε, φηαλ :
α.
Ζ ζχκβαζε δεv ππνγξάθεθε κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο ή ην
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ απαζρνιήζεθε κε επζχλε απηήο.
β.

πvηξέρoπv ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

2.
Καλέλα εκπιεθφκελν κέξνο δε ζεσξείηαη φηη αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ εκπνδίδεηαη
απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηα δχν κέξε. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν
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φξνο "αλσηέξα βία" αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα φπσο απεξγίεο (εθηφο εάλ απηέο πεξηνξίδνληαη
ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ αλαδφρνπ), θαηαιήςεηο ή άιιεο εξγαζηαθέο δηαηαξαρέο,
ερζξνπξαμίεο, πνιέκνπο θεξπγκέλνπο ή κε, απνθιεηζκνχο, εμεγέξζεηο, ηξνκνθξαηηθέο
ελέξγεηεο, επηδεκίεο, θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνχο, θαηαηγίδεο, θεξαπλνχο, πιεκκχξεο, εκθχιηεο
δηαηαξαρέο, εθξήμεηο θαη νπνηαδήπνηε άιια απξφβιεπηα ζπκβάληα πνπ είλαη πέξαλ απφ ηνλ
έιεγρν ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ επηθξάηεηα ηεο Διιεληθήο
Γεκνθξαηίαο ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ή ζηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα νπνία δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ θαλέλα απφ ηα
κέξε κε ηε δένπζα επηκέιεηα.
3.
Σα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία πξέπεη λα αλαθεξζνχλ απφ ηνλ
αλάδνρν, εγγξάθσο ζηελ Τπεξεζία κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ
Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δθφζνλ ηα γεγνλφηα είλαη δηαξθή, ν
αλάδνρνο πξέπεη λα ηα αλαθέξεη κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηνπο. ε
πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα
επηθαιεζζεί ηε ζπλδξνκή ιφγσ αλσηέξαο βίαο γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ
ππνρξεψζεσλ.
Άξζξν 13ν
Απνδεκίσζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ
1.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
ζχκβαζεο, θαη ζε θάζε ζηηγκή ζην εμήο, λα απνδεκηψλεη ηελ Τπεξεζία πιήξσο θαη
απνηειεζκαηηθά, γηα δεκηέο ή/θαη δαπάλεο, ή/θαη έμνδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
δηθαζηηθψλ εμφδσλ, ή/θαη εμφδσλ ηα νπνία ε Τπεξεζία κπνξεί λα επσκηζηεί ή/θαη λα
επηβαξπλζεί ή/θαη λα θαηαβάιεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, είηε ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε
ελέξγεηα ή/θαη δηαδηθαζία ή/θαη δίσμε ή/θαη απαίηεζε πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο Τπεξεζίαο απφ
νπνηνδήπνηε ηξίην κέξνο, ζαλ απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε παξάλνκεο πξάμεο ή/θαη
παξάιεηςεο ή /θαη ακέιεηαο ή/θαη αζέηεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη παξαβίαζεο ηνπ δηθαηψκαηνο
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ή/θαη επξεζηηερλίαο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ή/θαη ησλ
εξγαδνκέλσλ ή/θαη αληηπξνζψπσλ ή/θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζε ζρέζε κε :
α.
ζσκαηηθέο βιάβεο, (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βιαβψλ πνπ απέβεζαλ
ζαλαηεθφξεο), θαη/ή
β.
νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία ηεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο ηεο
Τπεξεζίαο, Γεκνζίνπ, νπνηαζδήπνηε Αξκφδηαο Αξρήο θαη ησλ ζρεηηθψλ αληηπξνζψπσλ,
πξνζηεζέλησλ ή ππαιιήισλ απηήο.
2.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθά ηνπ έμνδα, λα ππεξαζπίδεηαη ηηο ελέξγεηεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξαβάζεηο ή επηθιήζεηο ή εκπνξηθά κπζηηθά θαη λα απνδεκηψλεη ηελ
Τπεξεζία γηα φιεο ηηο δεκίεο, έμνδα, ηέιε θαη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην πιαίζην
απηψλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ή ιφγσ ηεο παξάβαζεο ή ηελ
πξνβαιιφκελε παξάβαζε ηεο επηζηνιήο επξεζηηερλίαο, ζρεδίνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, σο ζπλεπεία ηεο εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν, ππφ ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο :
α. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξέπεη έγθαηξα λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ αλάδνρν
γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε είλαη εηο γλψζηλ ηεο.
β. Ζ Τπεξεζία δελ πξέπεη λα πξνβεί ζε θακία παξαδνρή πξηλ απφ ηε γξαπηή
ζπγθαηάζεζε ηνπ αλαδφρνπ.
γ. Ζ Τπεξεζία, κεηά απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, ππνρξενχηαη λα επηηξέςεη
ζηνλ αλάδνρν λα εηζέιζεη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο ή ζε δηθαζηηθή δηακάρε ή/θαη ζε
δηαθαλνληζκφ γηα νπνηνδήπνηε αίηεκα θαη λα παξέρνπλ ζηνλ αλάδνρν θάζε ινγηθή βνήζεηα.
Σα έμνδα πνπ ππνβάιινληαη ή αλαθηψληαη ζε ζρέζε κε απηέο ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο,
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δηθαζηηθή δηακάρε ή δηαθαλνληζκφ αηηήκαηνο ζα βαξχλνπλ ηνλ ή ζα αλαθηψληαη απφ ηνλ
αλάδνρν.
3.
Αλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ππάξρεη ηζρπξηζκφο ηεο παξάβαζεο ησλ επηζηνιψλ
επξεζηηερλίαο, ζρεδίνπ ή ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα,
ή εάλ θαηά ηελ γλψκε ηνπ αλαδφρνπ έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο είλαη πηζαλφ λα γίλεη, ν
αλάδνρνο δχλαηαη λα αλαθνηλψζεη ηελ πξφζεζε ηνπ πξνο ηελ Τπεξεζία θαη κε δηθά ηνπ
έμνδα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ, ή κέξνο απηψλ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζεί κηα ηέηνηα παξάβαζε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ή/θαη αληηθαηάζηαζε ζα νδεγήζεη ζε ηζνδχλακεο
ή βειηησκέλεο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα «……΄». ε θάζε
πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη/απνξξίςεη ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο
ή/θαη αληηθαηαζηάζεηο θαηά ηελ θξίζε ηεο.
Άξζξν 14ν
Δγγπνδνζία
1.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, o αλάδνρνο
θαηέζεζε ηελ θάησζη εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ θαιχπηεη πνζφ ίζν κε πνζνζηφ 5% επί ηεο
ζπvoιηθήο αμίαο πιένλ ΦΠΑ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Τπ΄ αξηζκ.
.........................................................
......................
εγγπεηηθή
επηζηνιή
ηεο
Σξάπεδα.................................., πνζνχ ..................................................... Τπφςε φηη ε
εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απνδεζκεχεηαη ηζφπνζα θαη αλαινγηθά θαηά ζπκβαηηθφ έηνο, ζε
ζρέζε κε ην ρξφλν ζπλνιηθήο δηάξθεηαο [χκθσλα κε άξζξν 157 παξ.1β ηνπ Ν. 4281/2014
(ΦΔΚ η.Α΄ 160/8-8-14)].
2.
Ζ αλσηέξσ εγγχεζε επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ
ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
3.
Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα ζπλαθψο αλαθεξφκελα ζηελ δηαθήξπμε ηνπ
πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνχ θαη ζην άξζξν 25 ηνπ ΠΓ 118/07.
MΔΡΟ

ΣΡΗΣΟ
ΣΔΥΝΗΚΟΗ

ΟΡΟΗ

Άξζξν 15ν
Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
1.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία
πεξίπησζε δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία (Δζληθή)
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (Δ) ή Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο (ΓΑ), ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ
σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο
ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ (N.1568/1985, ΦΔΚ η.Α΄ 177/18-10-85 θαη Ν. 3863/2010, ΦΔΚ
η. Α΄ 115 /15-7-10 ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, φπσο απηφο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22
ηνπ Ν.4144/13) θιπ θαη θάζε ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ απηέο. Δπίζεο, ππνρξενχηαη
λα εθπιεξψλεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην Γεκφζην, ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο
θαη θάζε ηξίην έγθαηξα θαη εκπξφζεζκα.
2.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο
αζθαιείαο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.
3.
Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν αλάδνρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δελ ζα ηειεί ζε ζρέζε ή νπνηαδήπνηε εμάξηεζε ππεξεζηαθή απφ ηελ
Τπεξεζία, παξά κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, πνπ ζα ηπγράλεη ν κνλαδηθφο εξγνδφηεο ηνπ σο
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άλσ πξνζσπηθνχ θαη ζα ππέρεη απνθιεηζηηθά φιεο ηηο απφ ηε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη
νπνηαζδήπνηε θχζεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, αζηηθέο θαη πνηληθέο.
4.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο
γηα ηελ απνηξνπή δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο
Τπεξεζίαο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο δεκηάο, θζνξάο ή βιάβεο
ζε πξάγκαηα θαη ζε εγθαηαζηάζεηο απηήο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο
ησλ ππαιιήισλ ηνπ ή αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ απνδεκίσζε.
5.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιήξσο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηηο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ
παξαπάλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
6.
Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ
ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο φπσο απηέο ηζρχνπλ αλά
πάζα ρξνληθή ζηηγκή θαη λα ηεξεί ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα πιινγηθή/Δζληθή χκβαζε
Δξγαζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί. ε πεξίπησζε πνπ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ
δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο, απηφο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίζεη
έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα
αλσηέξσ ηεξνχληαη θαη απφ ηνπο πάζεο θχζεσο ζπκβνχινπο, ζπλεξγάηεο θαη
ππεξγνιάβνπο απηνχ.
7.
Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο θαη ζα ηπγράλνπλ
ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ε νπνία ζα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηεο
απνδνρήο φηη ζπκκνξθψλνληαη επαξθψο κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο πεξί ειάρηζησλ αζθαιηζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο.
8.
Οη αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ε
θάζε πεξίπησζε, ν αλάδνρνο επζχλεηαη πιήξσο γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ ή
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη παξακέλεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ
ππεχζπλνο γηα ηελ πιήξε θαη έγθαηξε απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή / θαη πξάγκαηα,
αλεμάξηεηα εάλ θαη ζε πνην βαζκφ θαιχπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ή
απνδεκηψλνληαη απφ ηνπο αζθαιηζηέο, αθφκε θαη πέξαλ ησλ πνζψλ θάιπςεο ηελ ελ ιφγσ
ζχκβαζε.
9.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ λα αθαηξέζεη νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν πνπ αλήθεη ζην Ίδξπκα, αθφκε θη αλ είλαη απνδεδεηγκέλα άρξεζην, θαζψο θαη λα
ιακβάλεη γλψζε εγγξάθσλ απηήο πνπ δελ ην αθνξνχλ άκεζα.
`
10.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ ζε πεξίπησζε απεξγηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιισλ θνξέσλ (πρ κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο).
11.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θάζε πιηθφ πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηεο δελ είλαη ζχκθσλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ή πνπ δελ είλαη ζχκθσλν κε ηα εγθξηζέληα
δείγκαηα. Θα κπνξεί λα παξαπέκπεη ηα πιηθά ή κεραλήκαηα γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε
κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Οπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε πξνθχπηεη απφ ηπρφλ
εζθαικέλε εθινγή εηδψλ απφ ηνλ αλάδνρν, ε απφξξηςή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία θαη
επαλππνβνιή λέσλ ζηνηρείσλ επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
12.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα αθνινπζεί ηηο
νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
13.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, έλαληη ησλ
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.
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14.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη θαηά ηελ εκέξα αλάιεςεο
εξγαζίαο ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο
επίζεο θαη θάζε κεηαβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ (δηαθνπή εξγαζίαο – πξφζιεςε λένπ
πξνζσπηθνχ) θαη λα θαηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία εβδνκαδηαίν πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη ν ίδηνο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
ην έξγν θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο θάζε Μνλάδαο θαζφιν ην σξάξην
εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.
15.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζην ΗΚΑ,
ΣΔΑΜ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ Τπεξεζία δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα
εξγαδφκελν ηνπ αλάδνρνπ λα εξγάδεηαη αλ δελ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη αζθαιηζκέλνο θαη
ππνρξεψλεη ηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίδεη ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. Δπηπξνζζέησο,
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο (ΡΔΠΟ) θαη λα
θαιχπηεη ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ.
16.
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ αλάδνρνπ αλαθέξνληαη ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο
πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο εηδηθφηεξα απηέο πνπ αθνξνχλ ζην
πξνζσπηθφ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ, ζηηο εξγαηνψξεο απαζρφιεζεο
απηνχ, ζην πεξηερφκελν ηεο απαηηνχκελεο θχιαμεο - αζθάιεηαο, ζηνλ έιεγρν ηνπ
απνηειέζκαηνο απηήο θαζψο επίζεο θαη ζηνπο φξνπο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ε Λεηηνπξγία –
πληήξεζε Λεβεηνζηαζίσλ θαη ν εμνπιηζκφο φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ (παξάξηεκα
«Γ΄» ηεο δηαθήξπμεο), νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.
Άξζξν 16ν
Απαηηήζεηο Τπεξεζίαο
1.
Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Ηδξχκαηνο, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο.
2.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ ζπκβαηηθή ππεξεζία (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζνχλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3.
Ο αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ κέιε
ηεο Οκάδαο Έξγνπ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο πνπ
δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο
πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ
πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα
ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη Μνλάδεο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ
αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, νπφηε ν αλάδνρνο νθείιεη λα
πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.
Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζα Αξρήο
θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ
απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.
5.
ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ
απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη
φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα παξέρνπλ θαλνληθά ηηο
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ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο κε
άιινπο αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.
6.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη
ηεο
Τπεξεζίαο
γηα
ηελ
εθπιήξσζε
φισλ
ησλ
απνξξενπζψλ
απφ
ηε
δηαθήξπμε/πξνζθνξά/ζχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο
ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Τπεξεζίαο σο
ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ
άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ.
7.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ησλ ηεο
ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
8.
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ απηή ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ
αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο
Τπεξεζίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε. Δπίζεο
ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ θάπνηνπ εθ ησλ
κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ
απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ
γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Τπεξεζίαο θαη νη εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
9.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Ν. 3863/2010 φπσο απηφο έρεη
ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68»).
Άξζξν 17ν
Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο
1.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη
θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο,
ηήξεζε ηνπ λνκίκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, βαζηθνί φξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο
εξγαδνκέλσλ θιπ). ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ακεηάθιεηα, επαλεηιεκκέλε ζνβαξή
παξάβαζε ηνπ παξφληνο φξνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, κε ηε
δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ.
2.
Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν ε κε νπνηαλδήπνηε ηξφπν εθρψξεζε ή
κεηαβίβαζε πξνο ηξίηνπο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε
παξνχζα ζχκβαζε.
3.
Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ππνδείμεηο πνπ πξνθχπηνπλ
έπεηηα απφ ειέγρνπο είηε ηεο Τπεξεζίαο είηε απφ άιινπο θξαηηθνχο θνξείο (πρ ψκα
Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γ/λζε Τγηεηλήο Ννκαξρίαο θηι).
4.
Δάλ κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ππάξμεη κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ ή θαη αζθαιηζηηθνχ
θφζηνπο, ηφηε ππνρξεσηηθά ζα κεησζεί θαη ην πξνβιεπφκελν ζπκβαηηθφ θφζηνο αλαινγηθά.
5.
Δάλ δηαπηζησζεί κε βάζε ηηο κεληαίεο θαηαζηάζεηο απαζρνινχκελνπ
πξνζσπηθνχ φηη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλήθεη ζε άιιε θαηεγνξία κε κηθξφηεξν εξγαηηθφ θαη
αζθαιηζηηθφ θφζηνο, ηφηε αλαινγηθά ζα κεηψλεηαη θαη ην κελαίν ζπκβαηηθφ ηίκεκα.
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6.
Γελ γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ αλάδνρνη, νη νπνίνη έρνπλ θαηαζηεί
ππφηξνπνη αλαθνξηθά κε ηε κε ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη
αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη γηα παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδήισηε εξγαζία
θαη ηελ παξάλνκε απαζρφιεζε αιινδαπψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68
παξαγξ. 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3863/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/13,
ζχκθσλα θαη κε ηελ ππ΄ αξηζκ. ΔΓΚ 302/2011 εγθχθιην ηνπ ΔΠΔ. Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ
θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, ζηα νπνία λφκηκνη εθπξφζσπνη, ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην
θαηαζηαηηθφ ηνπο, είλαη θπζηθά πξφζσπα, πνπ ζπκκεηείραλ σο λφκηκνη εθπξφζσπνη ζε
λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ππνζηεί ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. Οη Δλψζεηο πξνζψπσλ,
απνθιείνληαη απφ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ εθφζνλ αθφκα θαη έλα κφλν κέινο έρεη θαηαζηεί
ππφηξνπν, θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.
3863/2010, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (άξζξν 22
«Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 68»).
7.
Ο
αλάδνρνο
ππνρξενχηαη
λα
ηεξεί
ηα
πξνβιεπφκελα
ηνπ
Ν. 3850/2010 (Κψδηθαο λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ) θαη
εηδηθφηεξα ζηελ ππνρξέσζή ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο Σερληθνχ αζθαιείαο θαη
Ηαηξνχ Δξγαζίαο, αλαιφγσο ηνπ αξηζκνχ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ (άλσ ησλ
πελήληα θαη θάησ ησλ πελήληα αηφκσλ).
8.
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, εξγαδφκελνο ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιεη
αίηεζε γηα ηελ ρνξήγεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ
έδξα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, απηή (αλαζέηνπζα αξρή) δηθαηνχηαη λα ηνπ ρνξεγήζεη
αληίγξαθα, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1995 „‟Κχξσζε ηνπ
θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο‟‟.
9.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φιεο ηηο
αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Άξζξν 18ν
Βαζηθέο Δπηζεκάλζεηο
1.
εκεηψλνληαη ζρεηηθά, θαζφζνλ ε ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο –
πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ
Δζληθήο Άκπλαο, ηα αθφινπζα :
α.
Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη ππφ ηελ αίξεζε φηη δελ έρεη
επηηεπρζεί ζε ζπκθσλία πιαίζην ηδίνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα ζπλαθζεί ζε δηαθιαδηθφ επίπεδν.
β.
ηελ πεξίπησζε επίηεπμεο ηεο ελ ιφγσ πξνυπφζεζεο, ήηνη ζχλαςεο
ζχκβαζεο, ηδίνπ αληηθεηκέλνπ, ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ζπληειείηαη ν
άκεζνο ηεξκαηηζκφο ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
2.

ΜΔΡΟ

Ωο θνξέαο αλάδεημεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην ΝΗΜΣ.

ΣΔΣΑΡΣΟ
ΟΡΟΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΖ

Άξζξν 19ν
Παξαθνινύζεζε – Παξαιαβή ησλ εξγαζηώλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ
1.
Αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα «Γ΄» ηεο παξνχζαο είλαη ε Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο, Παξαιαβήο θαη Διέγρνπ.
2.
Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ζα παξαιακβάλεη ζην ζχλνιν
ην έξγν ηνπ αλαδφρνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθά πξσηφθνιια πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζην ηέινο θάζε κήλα.
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3.
Ο αλάδνρνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ εθηέιεζε
ππεξεζίαο γηα νπνηαδήπνηε δηθαηνινγία, εθφζνλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηελ εθηειέζεη ζην
ρψξν πνπ ηνπ ππνδεηθλχεηαη.
4.
Καηά ηε δηαδηθαζία πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ειέγρνπ ησλ
ππεξεζηψλ (αλά κήλα) θαιείηαη λα παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί ν αλάδνρνο νηθνλνκηθφο
θνξέαο θαη εθηειείηαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
5.
ε πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξξίςεη ηελ ππεξεζία,
αλαθέξεη ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηηο παξεθθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ηνχην απφ ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο. Δθφζνλ θξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν φηη νη
παξεθθιίζεηο ηεο ππεξεζίαο δελ επεξεάδνπλ ην ζχλνιφ ηεο θαη κπνξεί λα θαιπθζνχλ νη
αλάγθεο ηεο Φχιαμεο - Αθάιεηαο ησλ ρψξσλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε κπνξεί λα εγθξηζεί
ε παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο πνπ απνξξίθζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, κε έθπησζε
επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο. Ύζηεξα απφ ηελ απφθαζε απηή ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο
ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν
παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.
6.
Ζ επηηξνπή Παξαιαβήο πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ζην θαηά
πφζν ν αλάδνρνο θαιχπηεη πιήξσο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
ζα πξέπεη θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο λα ειέγρεη εάλ ν αλάδνρνο :
α.
Καηαζέηεη θάζε κήλα απνδεηθηηθφ Σξαπέδεο κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε
πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ θαηάζεζε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ πνπ εξγάζηεθαλ ηνλ
πξνεγνχκελν κήλα, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο Λεηηνπξγίαο πληήξεζεο ησλ ρψξσλ ηνπ Ηδξχκαηνο. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη έσο ηελ θαηάζεζε ηνπ
αλσηέξσ απνδεηθηηθνχ ζα αλαβάιιεηαη ε εμφθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα.
β.
Με ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαζέηεη
απνδεηθηηθφ Σξαπέδεο κε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ θαηάζεζε ηεο
κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ πνπ εξγάζηεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην
πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ην
ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε θαη έσο ηελ θαηάζεζε ηνπ αλσηέξσ
απνδεηθηηθνχ ζα αλαβάιιεηαη ε εμφθιεζε ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, ζχκθσλα κε ην εκεξήζην
πξφγξακκα εξγαζίαο.
γ.
πκκνξθψλεηαη κε ηνλ Ν. 3863/2010 θαη εηδηθφηεξα κε ην άξζξν 68,
φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4144/2013 (άξζξν 22 «Σξνπνπνίεζε
ηνπ άξζξνπ 68»).
δ.

Καηαζέηεη θάζε κήλα απνδεηθηηθφ Γξακκαηίνπ θαηάζεζεο εξγνδνηηθψλ

εηζθνξψλ.
ε.
Δθαξκφδεη ηνλ Ν. 4052/2012 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 79 (απαγφξεπζε
ηεο απαζρφιεζεο παξάλνκα δηακελφλησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ).
ζη.
Καηαζέηεη κεληαίεο θαηαζηάζεηο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ, απφ
φπνπ ζα πξνθχπηεη ε θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ε
νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε.
MΔΡΟ

ΠΔΜΠΣΟ
ΛΟΗΠΟΗ

ΟΡΟΗ

Άξζξν 20ν
Γηάξθεηα ύκβαζεο – Αλαπξνζαξκνγή Σηκώλ
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1.

Ζ ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα ηζρχνο δχν (2) έηε απφ ππνγξαθήο ηεο.

2.
Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θαζφιε ηε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 21ν
Δκπηζηεπηηθόηεηα
1.
Κάζε εκπιεθφκελν κέξνο ππνρξενχηαη λα ρεηξίδεηαη ηηο επαίζζεηεο
πιεξνθνξίεο πνπ αλήθνπλ ζε άιιν εκπιεθφκελν κέξνο σο εκπηζηεπηηθέο θαη λα ηηο
δηαζθαιίδεη αλαιφγσο. Γηα λα ζεσξείηαη κηα πιεξνθνξία εκπηζηεπηηθή, ην εκπιεθφκελν
κέξνο πνπ δηαδίδεη ηέηνηα πιεξνθνξία πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηα ππφινηπα εκπιεθφκελα
κέξε γηα ηελ εκπηζηεπηηθή ηεο θχζε θαηά ηελ δηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
2.
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο, ν αλάδνρνο δελ
απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ
ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ
ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε
αζέηεζεο απφ ηνλ αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα
απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.
3.
Ο αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Τπεξεζίαο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο
αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Τπεξεζία θαη δελ δεζκεχεη απηή, κε
θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε.
4.
Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν θαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο ησλ
Λεβεηνζηαζίσλ εηο ην δηελεθέο.
Άξζξν 22ν
Απνπνίεζε δηθαησκάησλ
Ζ παξάιεηςε ελφο εκπιεθφκελνπ κέξνπο λα αμηψλεη ηελ απζηεξή εθπιήξσζε
νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο ζχκβαζεο, ή ε παξάιεηςε ή νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ελφο
εκπιεθφκελνπ κέξνπο ζηελ άζθεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ή αμηψζεηο απνθαηάζηαζεο,
δελ ζπληζηά παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηεθδίθεζεο ηεο απνθαηάζηαζεο θαη δελ κπνξεί λα
επηθέξεη κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε.
Άξζξν 23ν
Σεξκαηηζκόο
1.
Δάλ νπνηνδήπνηε εκπιεθφκελν κέξνο παξαβηάζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο
ζχκβαζεο ηνλ νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα επαλνξζψζεη, ή, εάλ είλαη ζε ζέζε λα
επαλνξζψζεη, δελ ην πξάμεη κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ζηηγκή ηεο ζρεηηθήο γξαπηήο
εηδνπνίεζεο ηνπ απφ ην άιιν εκπιεθφκελν κέξνο, ην άιιν εκπιεθφκελν κέξνο δχλαηαη λα
ηεξκαηίζεη ηελ ζχκβαζε ιακβάλνληαο άκεζα κέηξα θαη ελεκεξψλνληαο γξαπηψο ην
εκπιεθφκελν κέξνο πνπ δηέπξαμε ηελ παξάβαζε ρσξίο λα ζίγνληαη νπνηαδήπνηε άιια
δηθαηψκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ παξάβαζε, ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
ηξφπν απνξξένληα απφ ηε ζχκβαζε.
2.
Δπηπιένλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη ηε ζχκβαζε, κεηά απφ
πξνεηδνπνίεζε επηά (7) εκεξψλ πξνο ηνλ αλάδνρν, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πην
θάησ ιφγνπο :
α. Ο αλάδνρνο εκπίπηεη ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 118/2007.
β. Ο αλάδνρνο απαζρνιεί ή εθκεηαιιεχεηαη αλήιηθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ,
θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο.
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γ. Ο αλάδνρνο, γηα πεξηζζφηεξεο απφ δχν θνξέο, απνηπγράλεη λα
δηεθπεξαηψζεη παξαγγειίεο ρσξίο αηηηνιφγεζε.
δ. Ο αλάδνρνο πινπνηεί ηηο εξγαζίεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ νη νπνίεο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
ζχκβαζεο.
ε. Ο αλάδνρνο πινπνηεί ηηο εξγαζίεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο
Λεβεηνζηαζίσλ νη νπνίεο δελ είλαη απζεληηθέο ή/θαη παξαβηάδεη δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο
ηδηνθηεζίαο ή νπνηεζδήπνηε απαγνξεχζεηο ή πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
Κνηλνηηθφ θαη Δζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
ζη. ε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζνβαξνχ, κε πξνβιεπφκελνπ ιφγνπ
πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη δηθαηνινγεκέλν θαη εθφζνλ αηηηνινγείηαη εηδηθά.
3.
Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψλεη
νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ βξίζθνληαη ζε ηζρχ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο ζχκβαζεο. Ωζηφζν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν
θνξέαο δηελέξγεηαο δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηελ αθχξσζε ηνπ αηηήκαηνο.
4.
Ο αλάδνρνο δε δχλαηαη λα απαηηήζεη νπνηνδήπνηε πνζφ πέξαλ ηνπ νξίνπ ησλ
πνζψλ πνπ νθείινληαη ζε απηφλ γηα εξγαζίεο Λεηηνπξγίαο – πληήξεζεο Λεβεηνζηαζίσλ
πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί θαη έρνπλ γίλεη απνδεθηέο, νχηε δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απνδεκίσζε
γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ έρεη ππνζηεί σο απνηέιεζκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο
ζχκβαζεο.
5.
Καλέλα εκπιεθφκελν κέξνο δε ζεσξείηαη φηη αζεηεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ εκπνδίδεηαη
απφ νπνηνδήπνηε γεγνλφο αλσηέξαο βίαο, ε νπνία πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο απφ ηα δχν κέξε.
Άξζξν 24ν
Δπηρεηξεκαηηθή δενληνινγία θαη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαζηεξψζεη θαη λα δηαηεξεί ηα θαηάιιεια επηρεηξεκαηηθά
πξφηππα, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα
γηα ηελ απνθπγή νπνηνπδήπνηε πξαγκαηηθνχ ή θαηλνκεληθνχ αηνπήκαηνο ή λα απνηξέςεη
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή φξνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε ην
βέιηηζην ζπκθέξνλ ηεο Τπεξεζίαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο
ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ ηξίησλ κεξψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Οη
πξνζπάζεηεο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ, αιιά φρη λα πεξηνξίδνληαη, ζηε ιήςε
φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή πξάμεο ησλ ππαιιήισλ ή ησλ
αληηπξνζψπσλ ηνπ γηα ηε δεκηνπξγία, απνδνρή, παξνρή ή πξνζθνξά δψξσλ πεξηζζφηεξν
απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε αμία, πιεξσκέο, δάλεηα ή άιιεο ζθνπηκφηεηεο ζε νπνηνλδήπνηε
γηα ζθνπνχο επεξεαζκνχ ησλ αηφκσλ, εηαηξεηψλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ νχησο ψζηε λα
ελεξγήζνπλ αληίζεηα κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
Άξζξν 25ν
Σξνπνπνηήζεηο
1.
Σξνπνπνηήζεηο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ λα γίλνληαη
γξαπηψο, ππνγξακκέλεο θαη απφ ηα δχν εκπιεθφκελα κέξε. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο
ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο κνξθήο ψζηε λα κε ζίγεη νπζησδψο ηνλ αληαγσληζκφ, θαη
νη ζρεηηθνί φξνη ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γξαπηψο κέζσ παξαξηήκαηνο ηεο ζχκβαζεο,
πνπ ζα ζπλάπηεηαη δηαηεξψληαο νπσζδήπνηε ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηεο ζχκβαζεο. Αλ ην αίηεκα
ηξνπνπνίεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ν ηειεπηαίνο πξέπεη λα ην ππνβάιιεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Μεηά ηελ ιήςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηξνπνπνίεζε, ν αλάδνρνο νθείιεη λα
ελεξγήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ηξνπνπνίεζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα δεζκεχεηαη απφ
ηνπο παξφληεο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο αλ ε ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε θαζνξηδφηαλ ζηε
ζχκβαζε.
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2.
Πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ επ΄ νπδελί ζεσξνχληαη φηη
ελέρνπλ ζησπεξή ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο ή νηνπδήπνηε φξνπ ηεο. Κάζε αλνρή ή
θαζπζηέξεζε ή ακέιεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή
αμηψζεψλ ηνπο, δελ ζεσξείηαη νχηε εξκελεχεηαη σο παξαίηεζε απφ απηά.
Άξζξν 26ν
Δθαξκνδόκελε λνκνζεζία
Ζ εξκελεία θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεηαη κε βάζε ην Διιεληθφ δίθαην.
Οπνηαδήπνηε δηέλεμε ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ζα ππνβάιιεηαη ζηα Διιεληθά δηθαζηήξηα.
Άξζξν 27ν
Αλεθρώξεην ύκβαζεο – Σειηθέο δηαηάμεηο
1.
Ζ ζχκβαζε απηή ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά απφ ηνλ αλάδνρν,
απαγνξεπκέλεο ηεο εθρσξήζεψο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν.
2.
Γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
ξπζκίδεηαη απφ απηήλ ηζρχνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαη νη δηαηάμεηο πεξί Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ.
3.
Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε
δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ
εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ΄ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν αλάδνρνο
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο
ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
4.
ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά
αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Αζελψλ.
5.

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα :

α.
Μνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε
δηάξθεηα απηήο, εθφζνλ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζή ηεο ή θξηζεί
αζχκθνξε.
β.
Σξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ απαηηεζεί θαη
πξνβιέπεηαη ηνχην ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, θαηφπηλ θνηλήο ζπκθσλίαο
ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ.
6.
Ζ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα κέηξα πνπ ηπρφλ ζα
ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πεξί αχμεζεο ησλ θάζε
θχζεσο δαπαλψλ, θφξσλ, ηειψλ θαη δελ επζχλεηαη νχηε απνδέρεηαη νπνηαδήπνηε επίδξαζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο.
7.
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα
εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή
απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηελ Τπεξεζία.
8.

Άπαληεο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.

9.
Ζ ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδνληαη, φπσο
πξνζθνξά, δηαθήξπμε, απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή
παξαδξνκψλ.
10.
ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε θαηαιείπνπλ θελά, επεηδή ηα
αληηζπκβαιιφκελα κέξε δελ πξνέβιεςαλ θάπνην ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ηφηε απηά
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ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ζπκπιεξσκαηηθή εξκελεία, ζχκθσλα κε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα
ζπλαιιαθηηθά ήζε θαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
11.
Οπνηνδήπνηε δήηεκα αλαθχεηαη θαηά ηελ πινπνίεζε ζχκβαζεο, ζα επηιχεηαη
ζην πιαίζην ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
12.
Οη δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα εξκελείαο θαη εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ
φξσλ, ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ
θαηαξηίζηεθε ε ζχκβαζε.
13.
ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηελ
εξκελεία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ε δηαθνξά ζα ηίζεηαη θαηφπηλ πξνζθπγήο ηνπ ελφο
εθ ησλ δχν κεξψλ ππφ ηελ θξίζε ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ, εθαξκνδφκελνπ ηνπ Διιεληθνχ
Γηθαίνπ θαη ησλ νπνίσλ ε απφθαζε θαζίζηαηαη ηειεζηδίθσο νξηζηηθή γηα ακθνηέξνπο. Σα
δηθαζηηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαηαδηθαδφκελν.
14.
Ζ παξνχζα ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη αθνχ αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε,
ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο.
Παξαξηήκαηα (χκβαζεο)
«Α΄»
«Β΄»
«Γ΄»

Γηαθήξπμε …………………………………
Σερληθή Πξνζθνξά εηαηξείαο ……………………….
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά εηαηξείαο ……………………….

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Σαμρνο Γεψξγηνο Γηαλλαθφο
Γηεπζπληήο - πληνληζηήο

Λγνο (Ο) Ησάλλεο Κφλαο
Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ
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