ΑΝΟΙΚΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ
κε ηέηιν:
«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ –
Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ»

Αλαζέηνπζα Αξρή

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε
Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ
Αξηζκφο Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο ζην
Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν
πκβάζεσλ
Ηκεξνκελία Αλάξηεζεο ηεο
Γηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Η.ΓΗ.
Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζηνλ
Ηκεξήζην Σχπν
Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζηνλ ηνπηθφ
ηχπν

Σξφπνο Τπνβνιήο πξνζθνξψλαπνζθξάγηζε

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα,
Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564
ΣειΫθσλν:+30 (210) 37.11.200
Fax: +30 (210) 37.11.279
Ζιεθηξνληθά Γηεχζπλζε: www.nationalopera.gr
220.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ
184.301,38, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ
ΜΫρξη 30/06/2015
14PROC002472384

12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ
Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (εθεμάο
Δ..Ζ.ΓΖ. ά ην ζχζηεκα) κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ππνςάθηνπο ειεθηξνληθΪ,
κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ.. κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε
παξνχζα, ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην Ϊξζξν 11
ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «ΣερληθΫο
ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» φπσο ηζρχεη

1

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ

θαζψο θαη ζην ΠΓ60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ζην Π.Γ. 118/2007
θαηΪ ην κΫξνο, πνπ δελ πξνζθξνχνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ.4155/13 θαη
ηεο παξαπΪλσ ΤΑ.
Ζ ΑπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη ειεθηξνληθΪ θαηΪ ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ λ.4155/2013, φπσο ηζρχεη.
Γηαδηθηπαθφο Σφπνο Τπνβνιάο ΠξνζθνξΪο: ε Γηαδηθηπαθά
πχιεwww.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ

6 Ηαλνπαξένπ 2015, εκΫξα Σξέηε, ψξα 10:00

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα
ππνβνιήο πξνζθνξψλ

12 Ηαλνπαξένπ 2015, εκΫξα ΓεπηΫξα, ψξα 15:00
ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ
ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην ζχζηεκα
Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά
επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Ν.4155/13 θαη ην Ϊξζξν 6 ηεο Τ.Α Π12390, φπσο ηζρχεη.

Ηκεξνκελία ειεθηξνληθήο
απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ
Δίδνο ζχκβαζεο:

16 Ηαλνπαξένπ 2015 , εκΫξα Παξαζθεπά θαη ψξα 10:00

Καηεγνξία ππεξεζηψλ
Αξηζκφο Αλαθνξάο CPC:
Σαμηλφκεζε θαηά CPV:
Κσδηθφο MIS Πξάμεσλ

Τπεξεζέεο ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ Β’ ηνπ π.δ. 60/07
Αξηζκφο 20 (ΒνεζεηηθΫο θαη επηθνπξηθΫο ππεξεζέεο κεηαθνξψλ
ππεξεζέεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξεέσλ) ηνπ Παξαξηάκαηνο ΗΗ Β’ ηνπ π.δ.
60/07
7471
63510000-7: Τπεξεζέεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξεέσλ θαη ζπλαθεέο
ππεξεζέεο
352485

Γεθέκβξηνο 2014
ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ - ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ(ΔΚΣ)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ

2

Αξ. Πξσηνθφιινπ: 4214
Ηκεξνκελία:10-12-2014

Αλνηθηφο Ηιεθηξνληθφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή

Ζ ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ, ελεξγψληαο σο ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε βΪζε ηελ ππ. αξηζ. 212/10-12-2014 απφθαζε
ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο ΔΛ, πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε
ηέηιν «Παξνρά ππεξεζηψλ κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο - γ' θχθινο παξαζηΪζεσλ».
Ο ελ ιφγσ Γηαγσληζκφο εληΪζζεηαη ζην πιαέζην πινπνέεζεο ηνπ ΤπνΫξγνπ 6 ησλ ΠξΪμεσλ «Ζ φπεξα δηαδξαζηηθΪ
ζηα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα» νη νπνέεο πινπνηνχληαη ζην πιαέζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο «Δθπαέδεπζε θαη
Γηα Βένπ ΜΪζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) θαη ζπγθεθξηκΫλα ζην πιαέζην ηνπ 1νπ ηξαηεγηθνχ ηφρνπ «ΑλαβΪζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο θαη πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθάο ελζσκΪησζεο».
Οη ΠξΪμεηο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζεθαη ζπγθεθξηκΫλα ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν
(ΔΚΣ) θαη εζληθνχο πφξνπο. Σν ΤπνΫξγν 6 ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηνλ Άμνλα 1 θαη ζπγθεθξηκΫλα απφ ην ΠΓΔ ΑΔ
2011Δ01480130.
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεέ ε παξνρά ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο
κεηαθηλάζεηο θαη δηακνλΫο ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ
ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο, θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ ηξέηνπ θχθινπ παξαζηΪζεσλ ζην πιαέζην ηνπ Έξγνπ
«Ζ φπεξα δηαδξαζηηθΪ ζηα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα».
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ
πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο.
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ππνςάθηνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο
www.promitheus.govgr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ζε ειεθηξνληθά κνξθά, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα
δηαθάξπμε, ζην Ν. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ζην Ϊξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013)
«ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)» φπσο ηζρχεη, ζην ΠΓ60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ζην Π.Γ. 118/2007.
Ζ ππνβνιά ησλ πξνζθνξψλ μεθηλΪεη ζηηο 6/01/2015 θαη ψξα 10.00 θαη νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κΫρξη
12/01/2015 θαη ψξα 15:00.
ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην
χζηεκα.
Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 6 ηνπ
Ν.4155/13 θαη ην αξ. 6 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013«ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ
πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».
Ο δηαγσληζκφο δηελεξγεέηαη κε βΪζε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ ιεπηνκεξψο θαζνξέδνληαη απφ ηηο
δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζην παξαθΪησ λνκηθφ πιαέζην:
1.

ην Ν. 2273/1994«Δζληθφ ΘΫαηξν,ΚΘΒΔ,Λπξηθά,Οξράζηξεο.-ΝνκαξρηαθΪ ζΫκαηα»

2.

ηελΟδεγέα 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 31εο Μαξηένπ 2004 πεξέ
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (φπσο
ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 7εο επηεκβξένπ 2005 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ
παξαξηάκαηνο ΥΥ ηεο νδεγέαο 2004/17/ΔΚ θαη ηνπ παξαξηάκαηνο VIII ηεο νδεγέαο 2004/18/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ πεξέ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ηνλ Καλνληζκφ 2083/2005 ηεο 19 εο Γεθεκβξένπ

3

2005 γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγάο ηνπο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ)
3.

ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ
Οδεγέα 2004/18/ΔΚ», φπσο απηά ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ
Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005, φπνπ
ζηελ παξνχζα γέλεηαη ξεηά αλαθνξΪ ζηα Ϊξζξα ηνπ, φπσο ελ πξνθεηκΫλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ αλαινγηθΪ ά
ζπκπιεξσκαηηθΪ, θαη ζπλΪδνπλ κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ

4.

ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 266150/10-07-2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)»,
φπνπ ζηελ παξνχζα γέλεηαη ξεηά αλαθνξΪ ζηα Ϊξζξα ηνπ, φπσο ελ πξνθεηκΫλσ δχλαηαη λα ηζρχνπλ
αλαινγηθΪ ά ζπκπιεξσκαηηθΪ, θαη θαηΪ κΫξνο πνπ δελ αληέθεηηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη
ζπλΪδνπλ κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ

5.

ην Ν 4281/2014 (ΦΔΚ Α160/8.8.2014) «ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ
ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη εηδηθφηεξα ην Ϊξζξν 157 ηνπ λφκνπ

6.

ην Ν.4155/2013 (ΦΔΚ120/Α/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Ϊιιεο
ΓηαηΪμεηο»

7.

ην Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ242/Α/6-11-2013) «Ζιεθηξνληθά επηηάξεζε ππνδέθσλ..θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,
(Ϊξζ.9,παξ4β)

8.

ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1336/2013, ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εοΓεθεκβξένπ 2013πνπ ηξνπνπνηεέ ηηο Οδεγέεο
2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ φζνλ αθνξΪ ηα θαηψηαηα
φξηα εθαξκνγάο ηνπο θαηΪ ηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ

9.

ηελΟδεγέαο 89/665/ΔΟΚ, «γηα ην ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηΪμεσλ πεξέ
ηεο εθαξκνγάο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζθπγάο ζηνλ ηνκΫα ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκβΪζεσλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ
θαη δεκνζέσλ Ϋξγσλ», ηεο Οδεγέαο 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992, φπσο
ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη θαη ηεο νδεγέαο 2007/66/ΔΚ

10.

ην Ν. 3886/2010, «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο
λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγέα
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα
2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335), (ΦΔΚ
173/Α/2010) φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη

11.

ην Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) «Πξνκάζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκΪησλ»,φπσο
ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη

12.

ην Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α 68/2007) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ
θαη ηνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη

13.

ην Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α 112/2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο:ΑλΪξηεζε λφκσλ-πξΪμεσλ ζην δηαδέθηπν»,
φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη

14.

ην
Ν.
4013/2011
(ΦΔΚ
Α
204/2011)
«ΑλεμΪξηεηε
Αξρά
πκβΪζεσλ/ΠΣΧΥΔΤΣΗΚΟ/ΜΗΘΧΔΗ/Δπηκειεηάξηα θιπ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη

15.

Ν. 4250/2014 «ΓηνηθεηηθΫο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγάζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη
Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα – Σξνπνπνέεζε ΓηαηΪμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπΫο
ξπζκέζεηο»

16.

ηα Ϊξζξα επ. 99 ηνπ Ν 3588/07(ΦΔΚ Α 153/2007)«Πησρεπηηθφο Κψδηθαο», φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη
ηζρχνπλ

17.

ηελ Τ.Α Αξηζκ. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008: «Τπνπξγηθά απφθαζε ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο» (ΦΔΚ
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Γεκ.

540/27.03.2008 ηεχρνο Β’) φπσο απηά ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη
18.

ην Ν. 3614/03.12.2007«Γηαρεέξηζε, Ϋιεγρνο θαη εθαξκνγά αλαπηπμηαθψλ παξεκβΪζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθά πεξένδν 2007 – 2013». (ΦΔΚ 267/03.12.2007 ηεχρνο Α’)

19.

ην Ν. 3840/31.03.2010«ΑπνθΫληξσζε, απινπνέεζε θαη ελέζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζένπ ΑλαθνξΪο» (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο

20.

ην Ϊξζξν 242 ηνπ Ν.4072/2012 «Βειηέσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο – ΝΫα εηαηξηθά κνξθά – άκαηα –
Μεζέηεο Αθηλάησλ – Ρχζκηζε ζεκΪησλ λαπηηιέαο, ιηκΫλσλ θαη αιηεέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»

21.

ην αξ. 61 (παξ. 5) ηνπ Ν. 4146 (ΦΔΚ Α90/18.4.2013 «Γηακφξθσζε Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ ΠεξηβΪιινληνο γηα
ηηο ηξαηεγηθΫο θαη ΗδησηηθΫο Δπελδχζεηο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»
ηελ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677/Β/21-10-2013) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο
ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»

22.
23.

ηελK.Y.A. κε αξηζκφ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΔΚ Β' 3400/20.12.2012) γηα ηα ζΫκαηα ιεηηνπξγέαο θαη
δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκφζησλ πκβΪζεσλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο,
Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ

24.

ην Ν. 393/1976 «Πεξέ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπξηζηηθψλ γξαθεέσλ», φπσο ηζρχεη

25.

ηελ κε Α.Π. 13225/26-7-2011, Απφθαζε Έληαμεο ηνπ Ϋξγνπ «Ζ πεξα δηαδξαζηηθΪ ζηα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα»,
ζην ΔΠ Γηα Βένπ ΜΪζεζεο θαη Δθπαέδεπζεο, φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη

26.

ηελ κε αξηζ. 181/14-11.2014 (ΑΓΑ 7Κ6Σ469ΖΓΦ-71Γ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο ΔΘΝΗΚΖ
ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ πεξέ Ϋγθξηζεο ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ

27.

ηελ κε αξηζ. 25373/09.12.2014 Ϋγγξαθν ηεο ΔΤΓ ΔΠ ΔΓΒΜ πεξέ Γηαηχπσζεο γλψκεο γηα ηε ΓεκνπξΪηεζε
ηνπ ΤπνΫξγνπ 6

28.

ηελ κε αξηζ. 212/10-12-2014 (ΑΓΑ 63ΝΚ469ΖΓΦ-6Θ7) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο ΔΘΝΗΚΖ
ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ πεξέ Ϋγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο δηαθάξπμεο.

29.

Σελ κε αξηζ. 3705/4-11-2014 (ΑΓΑ ΧΚΚΣ469ΖΓΦ-ΔΤΠ) Απφθαζε ζπγθξφηεζεο ησλ επηηξνπψλ α.
ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαη β. ΔλζηΪζεσλ θαη Πξνζθπγψλ ηνπ Γηαγσληζκνχ

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ϋξγνπ αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζέσλ εέθνζη ρηιηΪδσλ επξψ
(€220.000,00) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ (€184.301,38 κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ, Ϋρεη ιεθζεέ ππφςε φηη ε
πξνκάζεηα αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ δελ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ) ην νπνέν εέλαη θαη ην αλψηαην φξην γηα
ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ.
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ ζα πξνβεέ ζηε δεκνζέεπζε ηεο δηαθάξπμεοζηελ Δ.Δ.Δ.Δ. Χζηφζν ζα πξνβεέ ζηε
δεκνζέεπζεησλ απνηειεζκΪησλ ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζπκβΪζεσο ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά, ζχκθσλα
κε ην Ϊξζξν 29, παξ. 4 ηνπ ΠΓ 60/2007.
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη, θαηΪ ηε θΪζε ηεο θαηαθχξσζεο, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη κεγαιχηεξν ά κηθξφηεξν κΫξνο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ θαη
εηδηθφηεξα φρη κηθξφηεξν απφ ην 50% ά φρη κεγαιχηεξν απφ ην 15% απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε
ην Ϊξζξν 21 ηνπ ΠΓ118/2007, εθφζνλ ην ηειηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο δελ ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
ΠξΪμεο.
Αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ΚεθΪιαηα Α θαη Β πνπ αθνινπζνχλ, κε ηα αληέζηνηρα
ΠαξαξηάκαηΪ ηνπο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο Δ.Λ.
Αζαλάζηνο Κ. Θενδσξφπνπινο
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Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγωνιζμού για ηο Τποέπγο 6: «Παποσή ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ και διαμονήρ - γ' κύκλορ
παπαζηάζεων»

KΔΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αληηθείκελν ηεο Πξνθήξπμεο

Αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο απνηειεέ ε παξνρά ηαμηδησηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ζρεηέδνληαη
κε ηηο κεηαθηλάζεηο θαη δηακνλΫο ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ
εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ ηξέηνπ θχθινπ παξαζηΪζεσλ ζην
πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ «Ζ φπεξα δηαδξαζηηθΪ ζηα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα», ζχκθσλα κε ηα φζα νξέδνληαη ζην ΚεθΪιαην Β
«ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο.
πγθεθξηκέλα, ην πξνθεξπζζφκελν έξγν αλαιχεηαη ζηα εμήο ηέζζεξα (4) είδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ:
1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:
Μέζζσζε δσκαηέσλ κνλφθιηλσλ /δέθιηλσλ (2.415 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο
νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο ζε
μελνδνρεέα ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο (Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα – ΘξΪθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιέα,
Γπηηθά ΔιιΪδα, Πεινπφλλεζνο, Ηφληα ΝεζηΪ, Κξάηε, ΝεζηΪ Βνξεένπ Αηγαένπ), φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην
ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:
ΑγνξΪ εθαηφλ εέθνζη (120) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ, απιάο κεηΪβαζεο γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο
πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο
θελάο.
3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:
Α. ΑγνξΪ εθαηφλ εέθνζη ηξηψλ (123) αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ κεη’ επηζηξνθάο, γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ
κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο
Λπξηθάο θελάο.
Β. ΑγνξΪ αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ γηα ηε κεηαθνξΪ ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε κεηαθνξΪ ελφο
ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ.
4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:
A.Μέζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ, κε νδεγφ, γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο
πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο
θελάο γηα 90 εκέξεο.
B. Μέζζσζε minibus, δπλακηθφηεηαο 12 ζΫζεσλ, κε νδεγφ, γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο,
ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο γηα 15 εκέξεο.

Λφγσ ηεο θχζεο ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηνπ Ϋξγνπ,
ην πιάζνο ησλ κεηαθηλνχκελσλ θαζψο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηαθηλάζεσλ δελ εέλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζνχλ εθ
ησλ πξνηΫξσλ κε αθξέβεηα γηα φιε ηε δηΪξθεηα παξνράο ησλ παξαπΪλσ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ν ππνςάθηνο
αλΪδνρνο θαιεέηαη λα ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηα πνζνηηθΪ ζηνηρεέα πνπ πεξηΫρνληαη ζην
ΚεθΪιαην Β «ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ Έξγνπ» ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο.
εκεηψλεηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα απμάζεη ά λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο κεηαμχ νκνεηδψλ
ππεξεζηψλ. Οπνηαδάπνηε ηξνπνπνέεζε ησλ πνζνηάησλ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα πξΫπεη λα γέλεη ππφ ηνπο
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φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 38, παξ. 5 ηεο ΤΠΑΤΓ.
ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα
αλσηΫξσ, δελ αλαηεζεέ θαη δελ αλαισζεέ ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηΪξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβά γηα ηηο παξαζρεζεέζεο Ϋσο ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζέεο
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηεέηαη ξεηΪ, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ
αλαδάηεζε ηνπ ππνινέπνπ ηεο ακνηβάο θαη νπνηαζδάπνηε κνξθάο απνδεκέσζεο.
Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο γηα ην ζχλνιν ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ππνβνιάο πξνζθνξψλ. Γελ γέλνληαη
δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο, πξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη γηα κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ.
Γελ γέλνληαη δεθηΫο ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο.
ΑΡΘΡΟ 2.

Οξηζκνί

Γηαγσληζκφο: ν παξψλ δηαγσληζκφο πνπ δηελεξγεέηαη ειεθηξνληθΪ ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4155/13
(ΦΔΚ/Α/29-5-2013) φπσο ηζρχεη θαη ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη
δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαζψο θαη
ηνπ ΠΓ60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ηνπ π.δ 118/2007, θαηΪ ην κΫξνο, πνπ δελ πξνζθξνχνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ
λ.4155/13 θαη ηεο παξαπΪλσ ΤΑ, φπσο ηζρχνπλ.
χκβαζε: Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεέ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ κεξψλ γηα ην πξνθεξπζζφκελν Ϋξγν θαη
ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο Ϋσο θαη ηε ιάμε ηεο πξΪμεο.
Αλαζέηνπζα Αξρή: Ζ Δζληθά Λπξηθά θελά πνπ ζα ππνγξΪςεη κε ηνλ ΑλΪδνρν ζχκβαζε γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ
Ϋξγνπ.
Αλάδνρνο / Παξέρσλ ππεξεζίεο: Ο πξνθξηλφκελνο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα θιεζεέ λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε
θαη λα εθηειΫζεη ην Ϋξγν.
πκβαηηθά ηεχρε: Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηνλ ΑλΪδνρν ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη
φια ηα ηεχρε πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβΪλνπλ θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο α. ηε ζχκβαζε, β.
ηελ πξνθάξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθάξπμεο θαη γ. ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ.
Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο εέλαη ε ειιεληθά. Ζ παξνχζα πξνθάξπμε, ηα Ϋληππα ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο
θαη ε ζχκβαζε εέλαη ζπληαγκΫλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη νη ΠξνζθνξΫο ησλ
δηαγσληδνκΫλσλ / ππνςεθέσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα εέλαη ζπληαγκΫλα ζηελ ειιεληθά γιψζζα.
Δμαηξνχληαη νη ρξεζηκνπνηνχκελνη επηζηεκνληθνέ φξνη.
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ ή Δπηηξνπή: Ζ Δπηηξνπά, πνπ νξέδεηαη απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηε δηελΫξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα γλσκνδνηεέ γηα θΪζε ζΫκα θαηΪ ηε δηελΫξγεηΪ ηνπ
πεξηιακβαλφκελεο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Δπηηξνπή πξνζθπγψλ:Ζ Δπηηξνπά πνπ νξέδεηαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζπγθξνηεέηαη απφ κΫιε δηΪθνξα
απηψλ ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ θαη εηζεγεέηαη γηα ηηο πξνζθπγΫο ησλ ππνςεθέσλ.
Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο:Ζ Δπηηξνπά, πνπ νξέδεηαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ
παξαθνινχζεζε πινπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ παξαιαβά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ
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ΑΡΘΡΟ 3.

Πξνυπνινγηζκφο θαη θξηηήξην αλάζεζεο

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (€ 220.000)
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ(184.301,38 επξψ κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ, Ϋρεη ιεθζεέ ππφςε φηη ε πξνκάζεηα
αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ δελ ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ).
Ζ επηινγά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεη κε θξηηάξην ηε ρακειφηεξε ηηκά ζπκθψλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ
δηαιακβΪλνληαη ζηελ παξνχζα.

ΑΡΘΡΟ 4.

Σξφπνο – ηφπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ
πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.) κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο.
Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ππνςάθηνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα
δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν. 4155/13
(ΦΔΚ/Α/29-5-2013) θαη ζην Ϊξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013) «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη
δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,.
Γηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ: Ζ Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα πνπ
παξΪγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξέδεηαη απφ ηηο θαηΪ πεξέπησζε θεέκελεο δηαηΪμεηο,
εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999, ησλ δηαηΪμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ
δεκφζην Ϋγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β’ 1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξέπησζεο β ηεο
παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013.

ΑΡΘΡΟ 5.

Πξνυπνζέζεηο γηα ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ

Γηα ηελ ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη:
α) λα δηαζΫηνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκΫλε αξρά παξνράο ςεθηαθάο ππνγξαθάο θαη
β) λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr)
Γηα ηελ εγγξαθά αθνινπζεέηαη ε θαησηΫξσ δηαδηθαζέα:
Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, αηηνχληαη, κΫζσ ηεο ηζηνζειέδαο ηνπ ζπζηάκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθεέηε σο
νηθνλνκηθφο θνξΫαο», ηελ εγγξαθά ηνπο ζε απηφ (παξΫρνληαο ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο θαη απνδερφκελνη ηνπο
φξνπο ρξάζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμάο:


ζνη απφ ηνπο αλσηΫξσ δηαζΫηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε
ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνέ θαηΫρνπλ απφ ην ζχζηεκα
TAXISNet ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη
ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.



Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο – ρξάζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο νη νπνένη δελ δηαζΫηνπλ
ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ
ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT ΗdentificationNumber) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξάζε ησλ δηαπηζηεπηεξέσλ πνπ
θαηΫρνπλ απφ ην αληέζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γέλεη ε ηαπηνπνέεζε, εγθξέλεηαη ε εγγξαθά ηνπ ρξάζηε απφ
ην Σκάκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρεέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθάο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο
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Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.


Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο – ρξάζηεο ηξέησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθά ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ
απνζηΫιινληαο:


εέηε ππεχζπλε δάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε κε επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά.

 εέηε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθά αξρεένπ .pdf κε επέζεκε κεηΪθξαζε ζηελ
ειιεληθά, φπσο απηΪ πξνζδηνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο Ϋξγσλ,
ζην ΠαξΪξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην ΠαξΪξηεκα IX Γ γηα ηηο
δεκφζηεο ζπκβΪζεηο ππεξεζηψλ ηνπ π.δ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο
ζην θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηα νπνέα λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη
ε εγγξαθά ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ
εκεξψλ θαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν ά αθξηβΫο αληέγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα.
Σν αέηεκα εγγξαθάο ππνβΪιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςάθηνπο ρξάζηεο ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο.
Ο ππνςάθηνο ρξάζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα ά κΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηνπ
αηηάκαηνο εγγξαθάο ηνπ. Δθφζνλ ην αέηεκα εγγξαθάο εγθξηζεέ, ν ππνςάθηνο ρξάζηεο ιακβΪλεη ζχλδεζκν
ελεξγνπνέεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκΫλνο ρξάζηεο θαη πξνβαέλεη ζηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.

ΑΡΘΡΟ 6.

Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο – Λήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ

Ζκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηεο δηαθάξπμεο ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. : 12/12/2014
Πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο δεκνζηεχηεθε ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Φχιινπ Δθεκεξέδαο
ηεο Κπβεξλάζεσο ηελ 12/12/2014.
Πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο δεκνζηεχηεθε ζηηο παλειιάληαο θπθινθνξέαο εκεξάζηεο εθεκεξέδεο «Ζρψ Γεκνπξαζηψλ»
θαη «Δθεκεξέο Γεκνπξαζηψλ θαη Πιεηζηεξηαζκψλ» ηελ 12/12/2014.
Πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο ζε δχν ηνπηθΫο εθεκεξέδεο θαηΪ ην Ν. 3548/2007. Οη δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ζηνλ ηνπηθφ
ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν.
ΔπηπιΫνλ ε πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο αλαξηάζεθε ζηε «Γηαχγεηα» θαη απεζηΪιε ζηα επηκειεηάξηα, ελψ ην ηεχρνο
ηεο Γηαθάξπμεο θαη ε πεξέιεςε αλαξηάζεθε ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ θνξΫα.
Ζ ιάςε ησλ εγγξΪθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ γέλεηαη απφ ηελ δηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ.4155/13 θαη ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-10-2013).

ΑΡΘΡΟ 7.

πκπιεξσκαηηθέο Πιεξνθνξίεο- Γηεπθξηλίζεηο

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηάζνπλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο ά
δηεπθξηλέζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 10 ηνπ ΠΓ 118/2007. Σα αηηάκαηα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ
ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ..
Γηα λα ππνβιεζνχλ αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ, νη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη
λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην ζχζηεκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. δειαδά λα δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ
ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ απαηηεέηαη
λα εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην
ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη ζχκθσλα κε ηηο σο Ϊλσ
νδεγέεο.
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Οη παξαπΪλσ πιεξνθνξέεο ά δηεπθξηλέζεηο ζα δνζνχλ ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ην αξγφηεξν Ϋμη (6)εκΫξεο πξηλ
απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ.
ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθΫο απαληάζεηο εθ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.
ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε θαη ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ θακέα δηεπθξέληζε, ηξνπνπνέεζε ά απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθάξπμεο ά ησλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ππνβνιά εγγξΪθσλ δελ γέλεηαη δεθηά, πιελ ησλ δηεπθξηλέζεσλ πνπ ηπρφλ
ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 8.

Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθΫινπ ηεο πξνζθνξΪο νξέδνληαη σο εμάο: (α) Ϋλαο ππνθΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε
«ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο–ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο» θαη (β) Ϋλαο ππνθΪθεινο κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά
ΠξνζθνξΪ». Χο ππνθΪθεινο λνεέηαη θαηεγνξέα επηζπλαπηφκελσλ αξρεέσλ ζην ζχζηεκα.
Πεπιεσόμενα ςποθακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ – ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο»
ηνλ ππνθΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο» ππνβΪιινληαη ε εγγχεζε
ζπκκεηνράο, θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηΪ ην ζηΪδην ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο δηθαηνινγεηηθΪ. πγθεθξηκΫλα, ζηνλ
πξναλαθεξφκελν ππνθΪθειν πεξηιακβΪλνληαη ηα ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο θαη ηα ΓηθαηνινγεηηθΪ Πηζηνπνέεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΔπΪξθεηαο θαη Σερληθάο Ηθαλφηεηαο ησλ Ϊξζξσλ 10 θαη 11 ηεο παξνχζαο.
Σα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf. ηαλ
ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ςεθηαθά ππνγξαθά. Οη απαηηνχκελεο δειψζεηο ά ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ
παξφληνο Ϊξζξνπ ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ απφ ηνπο Ϋρνληεο ππνρξΫσζε πξνο ηνχην θαη δελ απαηηεέηαη ζρεηηθά
ζεψξεζε.
Δπηζεκαέλεηαη φηη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ/ζπληαρζεέ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα (ελδεηθηηθΪ εγγχεζε
ζπκκεηνράο, πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ δεκφζηεο αξρΫο ά Ϊιινπο θνξεέο, πιελ ησλ ΦΔΚ)) θαη θαηΪ
ζπλΫπεηα δελ θΫξνπλ ηελ ςεθηαθά ηνπ ππνγξαθά, πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ζε Ϋληππε κνξθά
(πξσηφηππν ά αθξηβΫο αληέγξαθν), εληφο ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά.
ΔπηπιΫνλ ησλ αλσηΫξσ, ζην θΪθειν «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο» ππνβΪιιεηαη ςεθηαθΪ
ππνγεγξακκΫλε ε δάισζε ηνπ θνξΫα φηη Ϋιαβε γλψζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Ϋξγνπ, φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη
ιεπηνκεξψο ζην ΚεθΪιαην Β (Ϊξζξα 32 – 35) θαη φηη δεζκεχεηαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κε απηΫο.

Πεπιεσόμενα ςποθακέλος «Οικονομική Πποζθοπά»
ηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξΫα φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 12.
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ζπληΪζζεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά
θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο. ηελ ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν
ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά
ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη
λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη
εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf.
ΔπηπιΫνλ, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα, ζχκθσλα κε ηνπο
πέλαθεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η – Τπφδεηγκα 1 ηεο Γηαθάξπμεο.
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Με ηελ ππνβνιά ηεο ΠξνζθνξΪο ζεσξεέηαη φηη ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο Πξνθάξπμεο.

ΑΡΘΡΟ 9.

Γηθαίσκα πκκεηνρήο

Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, Ϋρνπλ:
α) ΦπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηεο εκεδαπάο ά ηεο αιινδαπάο ά ζπλεηαηξηζκνέ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξνρά
ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.
β) Δλψζεηο ησλ πην πΪλσ θπζηθψλ ά/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ εθφζνλ θαζΫλαο απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ
Ϋλσζε πιεξνέ ηελ αλσηΫξσ πξνυπφζεζε (α) θαη ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
θαζνξέδνληαη ζην Άξζξν 8ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο.
Οη ελψζεηο απηΫο δελ ππνρξεψλνληαη λα ιακβΪλνπλ νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪινπλ ηελ
πξνζθνξΪ. ΠΪλησο, ε επηιεγεέζα Ϋλσζε δχλαηαη λα ππνρξεσζεέ λα πξΪμεη ηνχην, εΪλ θαηαθπξσζεέ ζε απηάλ ε
ζχκβαζε, εθφζνλ ε ιάςε νξηζκΫλεο λνκηθάο κνξθάο εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΚΪζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηΫρεη κφλν κε κέα πξνζθνξΪ. ΦπζηθΪ ά
λνκηθΪ πξφζσπα πνπ ζπκκεηΫρνπλ απηφλνκα ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηΫρνπλ ζηνλ έδην δηαγσληζκφ
θαη σο κΫιε θνηλνπξαμέαο ά Ϋλσζεο πξνζψπσλ, νη ππνβιεζεέζεο πξνζθνξΫο ηνπο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο
θαη νη αλσηΫξσ ζπκκεηΫρνληεο απνθιεένληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθΫξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ
ηεο θΪζε πξνζθνξΪο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.
Σα εγθαηεζηεκΫλα ζηελ ΔιιΪδα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλα ζηα νηθεέα επαγγεικαηηθΪ
ά εκπνξηθΪ κεηξψα θαη λα πξνζθνκέδνπλ αλΪινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςάθηνη πνπ δελ Ϋρνπλ εγθαηΪζηαζε ζηελ
ΔιιΪδα πξΫπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθά ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξΪηνπο
εγθαηΪζηαζάο ηνπο κε αλΪινγν πηζηνπνηεηηθφ ά, εθφζνλ ηΫηνην πηζηνπνηεηηθφ δελ εθδέδεηαη ζην νηθεέν θξΪηνο, λα
πξνζθνκέδνπλ αλΪινγε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά πηζηνπνηεηηθφ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007.
Σα σο Ϊλσ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ά ελψζεηο θπζηθψλ ά λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξΫπεη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηελ ΔιιΪδα ά ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (ΔΔ) ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ)
ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε πκθσλέα Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ζην πιαέζην ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο ΟπξνπγνπΪεο, ε νπνέα θπξψζεθε κε
ην λφκν 2513/1997 θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 5 ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ (Ϊξ. 4 Π.Γ. 60/2007).
Γελ γέλνληαη δεθηνέ:
α)

ζνη Ϋρνπλ θεξπρζεέ Ϋθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζένπ

β) ζνη απνθιεέζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο.
γ) ζα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ Ϋρνπλ ππνζηεέ
αληέζηνηρεο κε ηηο παξαπΪλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Σπρφλ αληέζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο
Δπξσπατθάο Έλσζεο ζα εμεηΪδνληαη θαη ζα θξέλνληαη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλΪ πεξέπησζε.
δ)

ζεο επηρεηξάζεηο ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο.

ε) ζνη Ϋρνπλ δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά
ζε ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα, πνπ απνδεδεηγκΫλσο δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδάπνηε κΫζν δηαζΫηεη
ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά
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ζη) ζνη δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζην Ϊξζξν 8ηεο παξνχζαο.
δ) ζνη εέλαη Ϋλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ πξνζσπηθά ηνπο θαηΪζηαζε ά φζνη δελ Ϋρνπλ παξΪζρεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο
ε) φζνη Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ δεδηθαζκΫλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο
ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνέα δηαπηζηψλεη αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθά δηαγσγά
ηνπο

ΑΡΘΡΟ 10.

Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο

Οη ζπκκεηΫρνληεο ππνβΪιινπλ ειεθηξνληθΪ, ππνρξεσηηθΪ καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο,
ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ ζε κνξθά αξρεένπ pdf ζχκθσλα κε ηηο
δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4155/13(ΦΔΚ/Α/29-5-2013), ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη
δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» θαζψο θαη
ηνπ Ν. 4281/2014 θαη ησλ π.δ 60/2007 θαη π.δ 118/2007 θαηΪ ην κΫξνο πνπ δελ Ϋξρνληαη ζε αληέζεζε κε ηηο
δηαηΪμεηο ησλ σο Ϊλσ λφκσλ θαη ηεο σο Ϊλσ ππνπξγηθάο απφθαζεο, φπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη θαησηΫξσ. Ζ
κε ππνβνιά ά ε κε πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ παξαπΪλσ επΪγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο.
Γηα ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014
«Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, Σπγρωλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπωλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ
Δεκνζίνπ Τνκέα – Τξνπνπνίεζε Δηαηάμεωλ ηνπ π.δ. 318/1992(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.»
Α. Έιιελεο Πνιίηεο
(1)Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 18 ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην
ΠαξΪξηεκα ΗΗ - Τπφδεηγκα 1 ηεο παξνχζαο (Ϊξζξν 157 παξ.1 πεξ. α΄ηνπ Ν. 4281/2014).
(2) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εΪλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ.
118/2007).
(3.1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, πνπ ζα θΫξεη
εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ
πξνζθνξψλ, ζηελ νπνέα:


Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη πξνζθΫξνληεο.



Να δειψλεηαη φηη κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, νη πξνζθΫξνληεο:
1. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1
ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θΪπνην απφ ηα αθφινπζα:


ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1)



δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο
δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)



απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48)



λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
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(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνέα
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305)
2. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε θαη ηειεζέδηθε απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο
ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο, απΪηεο
3. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (αξζ. 30
παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ. 1).




Να δειψλεηαη φηη:


δελ ηεινχλ ζε παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιά
εξγαζηψλ, θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο θαηΪ ηα Ϊξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007, φπσο
ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ ά δελ ηειεέ ζε αλΪινγε θαηΪζηαζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο
ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά
δηαδηθαζέα ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο θαηΪ ηα Ϊξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ
θαη ηζρχνπλ ά αλΪινγε θαηΪζηαζε, ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ
ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο.

Να δειψλεηαη φηη εέλαη:
α) αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο
αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη
β) θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο.
γ) εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.



Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη παξΪζρεη φιεο ηηο πιεξνθνξέεο πνπ ρξεηΪδνληαη γηα ηελ πξνζσπηθά
ηνπ θαηΪζηαζε θαη φηη δελ εέλαη Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ



Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ
δεδηθαζκΫλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνέα δηαπηζηψλεη
αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ



Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην
αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα, πνπ απνδεδεηγκΫλσο
δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδάπνηε κΫζν δηαζΫηεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά

(3.2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνέα:


Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη πξνζθΫξνληεο.



Θα δειψλεηαη φηη κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο:
1. ηη δελ Ϋρνπλ θεξπρζεέ Ϋθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζένπ.
2. ηη δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο.
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3. ηη ηα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ δελ Ϋρνπλ
ππνζηεέ αληέζηνηρεο κε ηηο παξαπΪλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Σπρφλ
αληέζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζα εμεηΪδνληαη θαη ζα θξέλνληαη απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλΪ πεξέπησζε.
4. ηη νη επηρεηξάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο.
5. ηη ε πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ
Ϋιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνένπο απνδΫρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο.
6. ηη παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζεο, γηα ηελ νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο, πνπ ζρεηέδεηαη κε ηελ αλαβνιά ά αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ά ππαλαρψξεζά ηεο ά ηελ
θξέζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο εθεμάο σο «Δπηηξνπά». ηη
αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο,
φπσο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 13ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007.
(4) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.

Β. Αιινδαπνί
(1)Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 18ηεο παξνχζαο θαη ζχκθσλα κε ην
ΠαξΪξηεκα ΗΗ - Τπφδεηγκα 1 (Ϊξζξν 157 παξ.1 πεξ. α΄ ηνπ Ν. 4281/2014).
(2) Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, εΪλ ε ζπκκεηνρά γέλεηαη δηα αληηπξνζψπσλ (Ϊξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ.
118/2007).
(3.1) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηεηζρχεη, πνπ ζα θΫξεη
εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ
πξνζθνξψλ, ζηελ νπνέα:


Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη πξνζθΫξνληεο.



Να δειψλεηαη φηη κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, νη πξνζθΫξνληεο:
1. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ.
1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδά γηα θΪπνην απφ ηα αθφινπζα:


ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο
θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1)



δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο
δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)



απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48)



λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
(EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ
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ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε νπνέα
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305)
2. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε θαη ηειεζέδηθε απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο
ππεμαέξεζεο, εθβέαζεο, πιαζηνγξαθέαο, ςεπδνξθέαο, δσξνδνθέαο, δφιηαο ρξενθνπέαο, απΪηεο
3. δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζεγηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηνπ
Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο (αξζ. 30
παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη αξζ. 35 παξ. 1).




Να δειψλεηαη φηη:


δελ ηεινχλ ζε παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιά
εξγαζηψλ, θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο θαηΪ ηα Ϊξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007, φπσο
ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλά δελ ηειεέ ζε αλΪινγε θαηΪζηαζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο
ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά
δηαδηθαζέα ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο θαηΪ ηα Ϊξζξα 99 επ. ηνπ Ν. 3588/2007, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ
θαη ηζρχνπλ ά αλΪινγε θαηΪζηαζε, ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε παξφκνηα δηαδηθαζέα, πνπ πξνβιΫπεηαη απφ
ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ πξνζθΫξνληνο.

Να δειψλεηαη φηη εέλαη:
α) αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο
αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη
β) θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο.
γ) εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.



Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη παξΪζρεη φιεο ηηο πιεξνθνξέεο πνπ ρξεηΪδνληαη γηα ηελ πξνζσπηθά
ηνπ θαηΪζηαζε θαη φηη δελ εέλαη Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ
απηψλ



Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ
δεδηθαζκΫλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνέα δηαπηζηψλεη
αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ



Να δειψλεηαη φηη ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην
αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα, πνπ απνδεδεηγκΫλσο
δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδάπνηε κΫζν δηαζΫηεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά

(3.2) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηεηζρχεη, ζηελ νπνέα:


Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρνπλ νη πξνζθΫξνληεο.



Θα δειψλεηαη φηη κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο:
1. ηη δελ Ϋρνπλ θεξπρζεέ Ϋθπησηνη απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζένπ.
2. ηη δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκάζεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζένπ κε απφθαζε
ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο.
3. ηη ηα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζην δηαγσληζκφ δελ Ϋρνπλ
ππνζηεέ αληέζηνηρεο κε ηηο παξαπΪλσ θπξψζεηο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. Σπρφλ
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αληέζηνηρεο θπξψζεηο εθηφο Δπξσπατθάο Έλσζεο ζα εμεηΪδνληαη θαη ζα θξέλνληαη απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλΪ πεξέπησζε.
4. ηη νη επηρεηξάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγέαο.
5. ηη ε πξνζθνξΪ ζπληΪρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, ησλ νπνέσλ
Ϋιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνένπο απνδΫρεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο.
6. ηη παξαηηεέηαη απφ θΪζε δηθαέσκα απνδεκέσζεο, γηα ηελ νπνηαδάπνηε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο, πνπ ζρεηέδεηαη κε ηελ αλαβνιά ά αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ά ππαλαρψξεζά ηεο ά ηελ
θξέζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο θαινχκελεο εθεμάο σο «Δπηηξνπά».
7. ηη αλαιακβΪλεηαη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ πξνζάθνπζα θαη Ϋγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηΪ ην ζηΪδην ηεο
θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 13 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη ζχκθσλα
κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007.
(4)Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ

Γ. Ννκηθά πξφζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά
ια ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ αλσηΫξσ παξαγξΪθσλ Α. Έιιελεο πνιέηεο θαη Β. Αιινδαπνέ, αληηζηνέρσο.
ΔπηπιΫνλ, εηδηθφηεξα γηα ηα λνκηθΪ πξφζσπα:
Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,πνπ ζα θΫξεη
εκεξνκελέα εληφο ησλ ηειεπηαέσλ 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ
πξνζθνξψλ, ζηελ νπνέα:λα δειψλεηαη φηη ε επηρεέξεζά ηνπο δελ ηειεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ.
(2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηΪζεηο, δειαδά ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ.
2190/1920 φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη ά εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ.1829/1990 (Α΄ 101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη θαη επέζεο,
φηη ε επηρεέξεζεδελ Ϋρεη ηεζεέ θαη δελ ηειεέ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο,θΪζε
εέδνπο παχζε ά αλαζηνιά δξαζηεξηνηάησλ, θΪζε εέδνπο αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ,θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο - εμπγέαλζεο ησλ Ϊξζξσλ επ.99 ηνπ Ν 3588/07, φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη
ηζρχνπλ.
H ππεχζπλε δάισζε γηα κε θαηαδέθε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη
ηεο πεξ.1 ηνπ εδ.α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 118/2007 αθνξΪ ζην πξφζσπν ησλ δηαρεηξηζηψλ,
νκνξξχζκσλ εηαέξσλ ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ πξνΫδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ.
Γηεπθξηλέδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηΫο, απφ
ηνπο νκφξξπζκνπο εηαέξνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. ά απφ νπνηνλδάπνηε Ϊιιν πξφζσπν Ϋρεη ηελ εληνιά θαη ηελ εμνπζέα
εθπξνζψπεζεο θαη δΫζκεπζεο ησλ σο Ϊλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ Ϋλαληη ηξέησλ θαη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο βΪζεη
λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ εθπξνζψπεζεο.
ια ηα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηΫξσ ηδηνηάησλ θαη ηεο εμνπζέαο
Ϋθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκΫλα:
1Α. Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα κε ηε κνξθά Αλσλχκνπ Δηαηξεέαο (Α.Δ.) ά Δηαηξεέαο ΠεξηνξηζκΫλεο Δπζχλεο
(Δ.Π.Δ.):


ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξεέαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηάζεσλ
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ΦΔΚ εθπξνζσπάζεσο ηεο εηαηξέαο



Πξφζθαην θσδηθνπνηεκΫλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηελ αξκφδηα αξρά



Βεβαέσζε ηεο αξκφδηαο θαηΪ πεξέπησζε δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο αξράο, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηνπλ νη
ηπρφλ κεηαβνιΫο, πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνέθεζεο απηνχ



Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξέ εγθξέζεσο ζπκκεηνράο ζην Γηαγσληζκφ θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκΫλν
πξφζσπν πνπ ζα παξαζηεέ ζην Ϊλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ

1Β. Γηα ΖκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα κε ηε κνξθά πξνζσπηθάο εηαηξεέαο (Ο.Δ. ά Δ.Δ.):


πκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξεέαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηάζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην ηειεπηαέν ζε ηζρχ
θαηαζηαηηθφηεο εηαηξέαο



Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κεηαβνιψλ ηεο εηαηξεέαο απφ ηελ αξκφδηα αξρά.



Απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ γηα Ϋγθξηζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ θαη παξνράο εμνπζηνδφηεζεο
πξνο εθπξνζψπεζε

2. Γηα ΑιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα:
ΑλΪινγα κε ηε κνξθά ηνπο, αληέζηνηρα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθΪ κε απηΪ πνπ αλαθΫξνληαη
αλσηΫξσ ππφ παξαγξΪθνπο 1Α ά 1Β, ηα νπνέα πξνβιΫπνληαη απφ ην δέθαην ηεο ρψξαο ηεο Ϋδξαο ά ιεηηνπξγέαο
ηνπο θαη απφ ηα νπνέα απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγέα ηνπο, ε εγγξαθά ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα
εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαέν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπΫο πιεξνθνξέεο θαη ζηνηρεέα, πνπ δεηνχληαη αλσηΫξσ γηα
ηνπο εκεδαπνχο.
ε πεξέπησζε πνπ ε ρψξα πξνΫιεπζεο δελ εθδέδεη θΪπνην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ
Ϋλνξθε βεβαέσζε ην λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά δελ πξνβιΫπεηαη νχηε Ϋλνξθε
βεβαέσζε, δχλαληαη απηά λα αληηθαηαζηαζεέ απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένπ
ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη: (α) δελ
εθδέδεηαη ηΫηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν ππνςάθηνο πιεξνέ ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.

Γ. πλεηαηξηζκνί
ΚαηΪ πεξέπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη αληηζηνέρσο αλσηΫξσ, ππφ ζηνηρ. Α, Β, θαη Γ. Γηεπθξηλέδεηαη
φηη:


ε ππεχζπλε δάισζε γηα ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αθνξΪ
ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη



νη απαηηνχκελεο θαηΪ ηα αλσηΫξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξΪθνληαη απ’ απηφλ.

Δ. Δλψζεηο παξερφλησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα ηνλ θΪζε παξΫρνληα ππεξεζέεο, πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε.
ΚΪζε παξΫρσλ ππεξεζέεο πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε πξΫπεη λα πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ
πεξηπηψζεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 9.
Επηζεκαίλεηαη όηη ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο
ππνρξεώζεηο όιωλ ηωλ κειώλ ηεο έλωζεο.


Ζ Ϋλσζε παξερφλησλ ππεξεζηψλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ εέηε
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απφ φινπο ηνπο παξΫρνληεο ππεξεζέεο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπν ηνπο
εμνπζηνδνηεκΫλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ην
κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβΪλεη ν θαζΫλαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξΪο.


ηελ αέηεζε ζπκκεηνράο επηζπλΪπηεηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζην νπνέν λα νξέδνληαη:


ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ζπκκεηνράο ζην Ϋξγν θαη ηνπ πνζνζηνχ ακνηβάο, θαζελφο απφ ηα κΫιε
ηεο Ϋλσζεο ζε πεξέπησζε αλΪιεςεο ηνπ Ϋξγνπ



ην κΫινο ηεο Ϋλσζεο (θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) πνπ ζα εέλαη επηθεθαιάο ηεο Ϋλσζεο (leader)



ηπρφλ εμνπζηνδφηεζε γηα θαηΪζεζε ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο Ϋλσζεο ζηε
θΪζε ηνπ δηαγσληζκνχ.

Ζ κε πξνζάθνπζα ππνβνιά ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζην θΪθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο
πξνζθνξΪο ζπληζηΪ ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ.

ΑΡΘΡΟ 11.

Γηθαηνινγεηηθά Πηζηνπνίεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο θαη Σερληθήο Ιθαλφηεηαο

Γηα ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014
«Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.»
Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ
ην ΦΪθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ - πκκεηνράο, νη ζπκκεηΫρνληεο νθεέινπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ λα θαηαζΫζνπλ
ηα εμάο:
1.

Ηζνινγηζκνχο, αληέγξαθα ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ νηθνλνκηθψλ ρξάζεσλ
(2011-2013), απφ ηνπο νπνένπο λα πξνθχπηεηφηη ν κΫζνο φξνο ηνπ εηάζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο, θαηΪ ηηο
ηξεηο απηΫο νηθνλνκηθΫο ρξάζεηο, εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ζην 100% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηε δηαθάξπμε
πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ ά θνηλνπξαμέαο πνπ
ππνβΪιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα, ηα ζηνηρεέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο θαηΪζηαζεο ηνπ θΪζε κΫινπο ζα
ζπλππνινγέδνληαη αζξνηζηηθΪ πξνθεηκΫλνπ λα εμεηαζηεέ ε πιάξσζε ηνπ αλσηΫξσ φξνπ.

2.

ΔΪλ, φκσο, ε επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ ά αζθεέ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά ππεξεζηψλ
ζπλαθψλ πξνο ην αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, θαηΪ ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ
Ϋθδνζε θαηΪ λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβΪιεη φζνπο ηζνινγηζκνχο ππΪξρνπλ, θαζψο θαη
θσηναληέγξαθνζεσξεκΫλνπ απφ ηελ Δθνξέα ηζνδπγένπ κελφο Γεθεκβξένπ 2013.Σν ηζνδχγην απηφ ζα πξΫπεη
λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηΪζηαζε ζηελ νπνέα εκθαλέδεηαη ν πλνιηθφ Κχθινο Δξγαζηψλ γηα ην 2013θαη απφ
πνηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ηζνδπγένπ απνηειεέηαη απηφο.

3.

Δθφζνλ δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δάισζε ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηάζηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηα ηξέα (3) ηειεπηαέα Ϋηε.

4.

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ηα αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθΪ
πξνζθνκέδνληαη γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο.

Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Σεσνικήρ Ικανόηηηαρ
Γηα ηελ πηζηνπνέεζε ηεο ηερληθάο ηθαλφηεηαο θαη επΪξθεηαο ηνπο, νη ζπκκεηΫρνληεο νθεέινπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνχ
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λα θαηαζΫζνπλ ζην ΦΪθειν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ - πκκεηνράο, ηα εμάο:
1. Γηα ηελ παξαδεθηά ζπκκεηνρά ηνπο ζην δηαγσληζκφ, νη ππνςάθηνη πξΫπεη λα Ϋρνπλ πινπνηάζεη θαηΪ ηελ
πξνεγνχκελε ηνπ ρξφλνπ δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηξηεηέα (2011Ϋσο 2013) ηνπιάρηζηνλ 1 Έξγν παξνράο
ππεξεζηψλ ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ, ζπκβαηηθάο αμέαο έζεο ά κεγαιχηεξεο ησλ νγδφληαρηιηΪδσλ επξψ (80.000
€), κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ. ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο, ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα απφ ηα κΫιε λα θαιχπηνπλ ηελ
παξνχζα απαέηεζε.
Γηα ηελ απφδεημε απηάο ηεο πξνυπφζεζεο νη ππνςάθηνη ππνβΪιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ καδέ κε ηελ
πξνζθνξΪ ηνπο ζηνλ έδην ππνθΪθειν «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο»ζπκπιεξσκΫλν ηνλ
θΪησζη Πίλαθα Έξγσλ πνπ πεξηιακβΪλεη βαζηθΪ ζηνηρεέα ησλ θπξηνηΫξσλ, ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ Έξγσλ
παξνράο ππεξεζηψλ, ηανπνία έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία.
Αλ νη απνδΫθηεο ησλ ππεξεζηψλ εέλαη θνξεέο ηνπ Γεκνζένπ ηνκΫα, ε παξνρά ζα απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθΪ
ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζεσξεζεέ απφ ηελ αξκφδηα αξρά θαη εΪλ ν απνδΫθηεο εέλαη ηδησηηθφο θνξΫαο, κε ηα
αληέζηνηρα παξαζηαηηθΪ ά, εθφζνλ δελ πξνβιΫπεηαη ε Ϋθδνζε παξαζηαηηθψλ ά δελ ππΪξρνπλ παξαζηαηηθΪ, κε
απιάδάισζε ηνπ ηδηψηε θαη, εΪλ ηνχην δελ εέλαη δπλαηφ, ηνπ ππνςεθένπ.

ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΧΝ
Α/Α
ΠΔΛΑΣΖ
ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΔΡΓΟ
ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΟ ΔΡΓΟ

2. Άδεηα γεληθνχ ηνπξηζκνχ απφ ηνλ ΔΟΣ, ζχκθσλα κε ηνΝ. 393/1976 «Πεξέ ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπξηζηηθψλ
γξαθεέσλ»
3. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππεξγνιαβηθΪ ζε ηξέηνπο ηελ πινπνέεζε ηκάκαηνο ηνπ ππφ
αλΪζεζε Ϋξγνπ γηα θΪζε εκπιεθφκελν θπζηθφ πξφζσπν ηνπ ππεξγνιΪβνπ, ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεη ζηελ
πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχβαζεο πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεηο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο
θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλεη. Δπέζεο, ζα πξΫπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά φηη ζα Ϋρεη ζηε
δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο κε ηελ ππνβνιά ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ηνπ ππεξγνιΪβνπ θαη
ζπγθεθξηκΫλα ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζεη :
α) Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππεξγνιΪβνπ, πνπ θΫξεη ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο θαη
πνπ λα δειψλεη ηα ζηνηρεέα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
ζπγθεθξηκΫλνπ πξνζθΫξνληα, θαζψο θαη ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειΫζεη.
β)

δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ ππεξγνιΪβνπ φπσο πξνβιΫπνληαη ζην Άξζξν 10 γηα ηνλ πξνζθΫξνληα θαη εηδηθφηεξα:


γηα ηνπο Έιιελεο Πνιέηεο ηνπ ζεκεένπ Α, ηα ζηνηρεέα 3.1 θαη 3.2
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γηα ηνπο Αιινδαπνχο Πνιέηεο ηνπ ζεκεένπ Β, ηα ζηνηρεέα 3.1 θαη 3.2
γηα ηα ΖκεδαπΪ θαη ΑιινδαπΪ ΝνκηθΪ Πξφζσπα ηνπ ζεκεένπ Γ, ηα αληέζηνηρα ζηνηρεέα, θαζψο θαη ηα
ζηνηρεέα 1Α, 1Β θαη 2
γηα ηνπο πλεηαηξηζκνχο ηνπ ζεκεένπ Γ, ηα ζηνηρεέα φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην ζεκεέν Γ
γηα ηηο Δλψζεηο ηνπ ζεκεένπ Δ, ηα ζηνηρεέα φπσο πεξηγξΪθνληαη ζην ζεκεέν Δ

γ) ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηνπ ππεξγνιΪβνπ κε ηνλ πξνζθΫξνληα, κε ην νπνέν λα πξνθχπηεη ε δΫζκεπζε φηη ζα
παξΫρεη αλη΄ απηνχ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο γηα ηελ πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ Ϋσο ηε ιάμε ηνπ.

Δπηζεκαέλεηαη φηη νη ππνςάθηνη πνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, δελ δηαζΫηνπλ
ηελ θαηΪιιειε εκπεηξέα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο, δελ γίλνληαη δεθηνί ζην
δηαγσληζκφ θαη απνθιείνληαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο αηηηνινγεκέλα.

ΑΡΘΡΟ 12.

Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά

Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ, ζπληΪζζεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά
θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο.ηελ ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν
ππνγξΪθεηαη ςεθηαθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά
ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη
λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη
εθ λΫνπ ην ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf.
ΔπηπιΫνλ, ν πξνζθΫξσλ επηζπλΪπηεη ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα, ζχκθσλα κε ην
ππφδεηγκα Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η – Τπφδεηγκα 1ηεο Γηαθάξπμεο.
ε πεξέπησζε δηαθνξνπνέεζεο ηνπ πνζνχ πνπ αλαθΫξεηαη ζηελ ειεθηξνληθά θφξκα πνπ παξΪγεηαη απφ ην
ζχζηεκα θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ αλαθΫξεηαη ζηνλ «Πέλαθα νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο γηα ην ζχλνιν ηνπ
Ϋξγνπ»ηνπ Παξαξηάκαηνο Η – Τπφδεηγκα 1, ππεξηζρχεη ηνπ ηειεπηαένπ πέλαθα.
Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα δνζεέ γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ
πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ηφηε ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.ηηο ηηκΫο ζα
πεξηιακβΪλεηαη θαη θΪζε Ϊιιν θφζηνο πνπ εέλαη δπλαηφ λα ηηο επηβαξχλεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ππΫξ ηξέησλ
ρξεψζεσλ.
Οη ηηκΫο, γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, ζα πξΫπεη λα δέλνληαη ζε ΔΤΡΧ. ΠξνζθνξΫο πνπ δελ δέλνπλ ηηο ηηκΫο ζε ΔΤΡΧ
ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρΫζε ΔΤΡΧ ζε μΫλν λφκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
Σπρφλ εθπηψζεηο ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ππνινγηζηεέ θαηΪ εέδνο, θαη ην ηειηθφ πνζφ γηα θΪζε αληηθεέκελν/ ππεξεζέα λα
εέλαη απηφ πνπ ζα αλαγξαθεέ ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ.
ΠξνζθνξΫο πνπ ζΫηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο ηεο ηηκάο απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο.
Ζ ηηκά ηεο πξνζθνξΪο εέλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ πξνζθΫξνληα. Απνθιεέεηαη ε αλαζεψξεζε ηεο πξνζθεξφκελεο
ηηκάο ά νπνηαδάπνηε αμέσζε ηνπ πξνζθΫξνληα πΫξαλ ηνπ αληηηέκνπ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, βΪζεη ηεο
πξνζθνξΪο ηνπ.
Σν χςνο ηεο ζπλνιηθάο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη ηηο € 184.301,38 κε
ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ.
Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπΪλσ επηθΫξεη ηελ πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηΪ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηελ
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ηεθκεξέσζε ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ (ηδέσο φηαλ απηΫο εέλαη «αζπλάζηζηα ρακειΫο» θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ
52 ηνπ ΠΓ 60/2007), νη δε πξνζθΫξνληεο ππνρξενχληαη λα παξΫρνπλ ηα ζηνηρεέα απηΪ θαη λα δηεπθνιχλνπλ θΪζε
ζρεηηθφ Ϋιεγρν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.

ΑΡΘΡΟ 13.

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαθχξσζε

Γηα ηα ππνβιεζέληα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014
«Δηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, Σπγρωλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπωλ θαη Υπεξεζηώλ ηνπ
Δεκνζίνπ Τνκέα – Τξνπνπνίεζε Δηαηάμεωλ ηνπ π.δ. 318/1992(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
Α. Οη Έιιελεο Πνιίηεο.
(1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, Ϋθδνζεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε
ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε
δηθαζηηθά απφθαζε γηα:


ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο
ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1)



δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ
πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)



απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48)



λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305)



ππεμαέξεζε



εθβέαζε



πιαζηνγξαθέα



ςεπδνξθέα



δσξνδνθέα



δφιηα ρξενθνπέα



απΪηε



παξΪβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο (Ϊξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 παξ. 1)

ε πεξέπησζε αδπλακέαο Ϋθδνζεο απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ά ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ,
απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ ζρεηηθά Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ηειεπηαένπ ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη ε αδπλακέα
Ϋθδνζεο απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ απφ αξκφδηα αξρά θαζψο θαη φηη δελ Ϋρνπλ
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εθδνζεέ ακεηΪθιεηεο θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο γηα ηα αλσηΫξσ αδηθάκαηα εηο βΪξνο ηνπ ππνςεθένπ.
(2) Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα, απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη φηη ν
πξνζθΫξσλ:


δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαζηνιάο εξγαζηψλ



δελ ηειεέ ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ ηειεέ ζε πηψρεπζε



δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέααλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέαζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ δεδηθαζκΫλνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ



δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε
ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα.

ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ηα ζπγθεθξηκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ηα ζρεηηθΪ πηζηνπνηεηηθΪ.
(3)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο).
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο ηνπ ζπκκεηΫρνληνο ζα αθνξΪ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε
νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο ζηελ επηρεέξεζά ηνπ(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλνλ ηνπο
εξγαδφκελνπο κε ζρΫζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο. Γηα ηε δηαπέζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνλ
νπνέν εέλαη αζθαιηζκΫλνο θΪζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ ζπκκεηΫρνληνο, πξνζθνκέδνληαη


θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ αξκφδηα αξρά
θαη



ππεχζπλε δάισζε ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο, λφκηκα ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, κε ηελ
νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ
επηρεέξεζά ηνπ. Ζ δάισζε απηά ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηα ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ.

(4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο.
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
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(5)Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη ην
εηδηθφ επΪγγεικα ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο πεξέ θαηαθχξσζεο.

Β. Οη Αιινδαπνί.
(1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο
Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ
Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε
γηα:


ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο
δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1).



δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ
1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).



απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).



λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα
ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305).



ππεμαέξεζε



εθβέαζε



πιαζηνγξαθέα



ςεπδνξθέα



δσξνδνθέα



δφιηα ρξενθνπέα



απΪηε



ΠαξΪβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο (Ϊξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 παξ. 1)

ε πεξέπησζε πνπ ην θξΪηνο πξνΫιεπζεο ά θαηαγσγάο ηνπ ππνςεθένπ δελ εθδέδεη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ
ά ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ ζρεηηθά Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ
ηειεπηαένπ ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη ε αδπλακέα Ϋθδνζεο απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ
εγγξΪθνπ απφ αξκφδηα αξρά θαζψο θαη φηη δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ ακεηΪθιεηεο θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο γηα ηα
αλσηΫξσ αδηθάκαηα εηο βΪξνο ηνπ ππνςεθένπ.
(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο
ΑλΪδνρνο:

25

Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγωνιζμού για ηο Τποέπγο 6: «Παποσή ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ και διαμονήρ - γ' κύκλορ
παπαζηάζεων»



δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαζηνιάο εξγαζηψλ



δελ ηειεέ ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ ηειεέ ζε πηψρεπζε



δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο



ά δελ ηειεέ ππφ αλΪινγε δηαδηθαζέα



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέααλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέαζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ δεδηθαζκΫλνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ



δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε
ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα.

ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ηα ζπγθεθξηκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ηα ζρεηηθΪ πηζηνπνηεηηθΪ.
(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο).
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Γηα ηελ δηαπέζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη κε νπνηαδάπνηε
ζρΫζε εξγαζέαο απαζρνινχκελνη ζηελ επηρεέξεζε ηνπ ζπκκεηΫρνληνο αιινδαπνχ, πξνζθνκέδνληαη:


θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ αξκφδηα αξρά
θαη



ππεχζπλε δάισζε ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο, λφκηκα ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, κε ηελ
νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’
απηάλ. Ζ δάισζε απηά ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηα ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ.

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο,πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο
σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο θνξνινγηθΫο ηνπο
ππνρξεψζεηο.
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
(5)Πηζηνπνηεηηθφ, ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο Υψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη άηαλ
εγγεγξακκΫλνη ζηα Μεηξψα ηνπ Οηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο νξγαλψζεηο θαηΪ ηελ
εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο πεξέ

26

Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγωνιζμού για ηο Τποέπγο 6: «Παποσή ςπηπεζιών μεηακίνηζηρ και διαμονήρ - γ' κύκλορ
παπαζηάζεων»

θαηαθχξσζεο.

Γ. Ννκηθά Πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά
(1) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, Ϋθδνζεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε
ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε
δηθαζηηθά απφθαζε γηα:


ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο
ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1)



δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ
πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)



απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48)



λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305)



ππεμαέξεζε



εθβέαζε



πιαζηνγξαθέα



ςεπδνξθέα



δσξνδνθέα



δφιηα ρξενθνπέα



απΪηε



ΠαξΪβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο (Ϊξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 παξ. 1)

ε πεξέπησζε πνπ ην θξΪηνο πξνΫιεπζεο ά θαηαγσγάο ηνπ ππνςεθένπ δελ εθδέδεη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπά
ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ, απηφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ ζρεηηθά Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ
ηειεπηαένπ ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη ε αδπλακέα Ϋθδνζεο απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ
εγγξΪθνπ απφ αξκφδηα αξρά θαζψο θαη φηη δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ ακεηΪθιεηεο θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο γηα ηα
αλσηΫξσ αδηθάκαηα εηο βΪξνο ηνπ ππνςεθένπ.
Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιινπ ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο
αξράο εέλαη:


θπζηθΪ πξφζσπα



νκφξξπζκνη εηαέξνη θαη δηαρεηξηζηΫο Ο.Δ. θαη Δ.Δ.



δηαρεηξηζηΫο Δ.Π.Δ.
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Πξφεδξνο θαηΓ/λσλ χκβνπινο γηα Α.Δ.



ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη



εθπξφζσπνέ ηνπ.

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο
ΑλΪδνρνο:


δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαζηνιάο εξγαζηψλ



δελ ηειεέ ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ ηειεέ ζε πηψρεπζε



δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο



ά δελ ηειεέ ππφ αλΪινγε δηαδηθαζέα



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέααλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέαζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ δεδηθαζκΫλνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ



δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε
ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα.

ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ηα ζπγθεθξηκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ηα ζρεηηθΪ πηζηνπνηεηηθΪ.
(3)Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε
ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990 ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο
(κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά
εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ
πξφζσπα) (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄πεξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007).


1

.

Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο εθθαζΪξηζεο ά δηαδηθαζέαο
Ϋθδνζεο απφθαζεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ θνηλά εθθαζΪξηζε απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζέα ηεο Ννκαξρηαθάο Απηνδηνέθεζεο1, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνέαο εέλαη
εγγεγξακκΫλε ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ.

Πποζοσή: Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 47 επ. ηος Κ.Ν. 2190/1920, όπωρ έσοςν ηποποποιηθεί με

ηο Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από ηην 8-8-2007 η απμοδιόηηηα για ηη λύζη ηηρ Α.Ε. και ηον διοπιζμό
εκκαθαπιζηών ανήκει ζηο πολςμελέρ ππωηοδικείο ηηρ έδπαρ ηηρ.
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1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζΪξηζε2.


Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην
πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο
ζπκκεηΫρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ΄πεξ. 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007).

(4)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο).
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Γηεπθξηλέδεηαη φηη, γηα ηε δηαπέζησζε ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη
κε νπνηαδάπνηε ζρΫζε εξγαζέαο απαζρνινχκελνη ζην ζπκκεηΫρνλ ζην δηαγσληζκφ λνκηθφ πξφζσπν,
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ δηνηθνχλησλ απηφ, πξνζθνκέδνληαη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα πην πΪλσ ζηνηρεέα
(θαηαζηαηηθφ, ζηνηρεέα γηα ηα φξγαλα δηνέθεζεο θ.ι.π.), ηα εμάο:


Απφ ηα εκεδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα:
α) θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ
αξκφδηα αξρά θαη
β) ππεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ
πξφζσπν, λφκηκα ζεσξεκΫλε γηα ην γλάζην ηεο ππνγξαθάο, κε ηελ νπνέα ζα δειψλνληαη νη
αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.



Απφ ηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα:
α) θαηΪζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρεέξεζεο θαηΪ εηδηθφηεηα, ζεσξεκΫλε απφ
αξκφδηα αξρά ηεο ρψξαο φπνπ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη
β) ππεχζπλε δάισζε ηνπ εθπξνζσπνχληνο ην λνκηθφ πξφζσπν, ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο
αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά Ϊιιεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο φπνπ απηφ Ϋρεη ηελ Ϋδξα ηνπ, κε ηελ
νπνέα ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη νη
απαζρνινχκελνη ζ’ απηφ.

Οη αλσηΫξσ δειψζεηο ππνβΪιινληαη καδέ κε ηα ινηπΪ πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ.
(5) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο.
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
(6) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη ην
εηδηθφ επΪγγεικα ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο πεξέ θαηαθχξσζεο.

2

.

Πποζοσή: Οι ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Ν. 1892/1990 έσοςν καηαπγηθεί με ηο άπθπο 181 ηος Ν. 3588/2007

«Πηωσεςηικόρ Κώδικαρ» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007).
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Γ. Οη πλεηαηξηζκνί
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπΫθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο Ϋγγξαθεο
εηδνπνέεζεο πεξέ θαηαθχξσζεο, ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο ηεο Υψξαο
εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. δελ Ϋρεη θαηαδηθαζηεέ κε ακεηΪθιεηε
δηθαζηηθά απφθαζε γηα:


ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο
ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998,ζει. 1)



δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ
πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2)



απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48)



λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο νδεγέαο
91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166
ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε νπνέα ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305)



ππεμαέξεζε



εθβέαζε



πιαζηνγξαθέα



ςεπδνξθέα



δσξνδνθέα



δφιηα ρξενθνπέα



απΪηε



παξΪβαζε ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ Ϊζθεζε ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπο
δξαζηεξηφηεηαο (Ϊξζ. 30 παξ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 θαη 35 παξ. 1)

Δθφζνλ δελ εέλαη δπλαηά ε πξνζθφκηζε απνζπαζκΪησλ πνηληθνχ κεηξψνπ απφ ηα νπνέα λα πξνθχπηεη φηη δελ
Ϋρνπλ εθδνζεέ ηειεζέδηθεο θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο γηα ηα αλσηΫξσ αδηθάκαηα, νη ππνςάθηνη νθεέινπλ λα
ππνβΪινπλ ζρεηηθά Ϋλνξθε βεβαέσζε.
(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςάθηνο
ΑλΪδνρνο:


δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ ηειεέ ζε θαηΪζηαζε αλαζηνιάο εξγαζηψλ



δελ ηειεέ ζε θαζεζηψο ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ ηειεέ ζε πηψρεπζε
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δελ ηειεέ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο



ά δελ ηειεέ ππφ αλΪινγε δηαδηθαζέα



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο



δελ Ϋρεη θηλεζεέ ζε βΪξνο ηνπο δηαδηθαζέα ζπλδηαιιαγάο-εμπγέαλζεο



δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ δεδηθαζκΫλνπ γηα αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ



δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ζπλαθΫο κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε
ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπο ηδηφηεηα.

ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ηα ζπγθεθξηκΫλα πηζηνπνηεηηθΪ εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ηα ζρεηηθΪ πηζηνπνηεηηθΪ.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηα αληέζηνηρα πηζηνπνηεηηθΪ ζα εθδέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζε, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ
ηηο αλσηΫξσ θαηαζηΪζεηο ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε.
(3) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, πξηλ Ϋγγξαθε
εηδνπνέεζε πεξέ θαηαθχξσζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ά εηδηθά
εθθαζΪξηζε ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ
ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο
(κφλν γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο).
(4) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο).
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδέδεηαη θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζε.
(5) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε Αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
θνξνινγηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο.
ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά ην ζπγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ εθδέδεηαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Γηα ηνπο αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο ην αληέζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ηεο ζα εθδέδεηαη θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο
δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο Αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο.
(6) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα.

Δ. Δλψζεηο παξερφλησλ ππεξεζηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε παξΫρνληα ππεξεζέεο, φπσο αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα
δηαθάξπμε πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε (Ϊξζξν 6 παξ. 2 εδ. ε΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007).
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Ζ Ϋλσζε ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ, εέηε απφ φινπο ηνπο παξΫρνληεο
ππεξεζέεο πνπ απνηεινχλ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκΫλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε.
ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο
Ϋλσζεο.
Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ ππνβΪιινληαη γηα θΪζε παξΫρνληα ππεξεζέεο, πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ
Ϋλσζε.
Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν. ε πεξέπησζε
θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξέπησζε πνπ εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά αλσηΫξαο βέαο, κΫινο ηεο Ϋλσζεο δελ κπνξεέ λα
αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ϋλσζεο θαηΪ ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κΫιε
ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο κε ηελ έδηα ηηκά.
ΔΪλ ε παξαπΪλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηΪ ην ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα
Ϋρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο κε ηελ έδηα ηηκά θαη ηνπο έδηνπο φξνπο.
Σα ππφινηπα κΫιε ηεο Ϋλσζεο θαη ζηηο δχν παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηεέλνπλ αληηθαηαζηΪηε.Ζ
αληηθαηΪζηαζε κπνξεέ λα εγθξηζεέ κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.

ΑΡΘΡΟ 14.

Δπηπιένλ ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο ζπκκεηερφλησλ

Σα αλαθεξφκελα αλσηΫξσ επαγγεικαηηθΪ κεηξψα θαη νη αληέζηνηρεο δειψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθΪ γηα ηηο ρψξεο ηεο
Δ.Δ., εέλαη απηΪ πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΥ Β΄ ηνπ Π.Γ. 60/2007. ε πεξέπησζε πνπ Ϋρνπλ επΫιζεη
ηξνπνπνηάζεηο ζε εζληθφ επέπεδν, σο επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα ιακβΪλνληαη ππφςε εθεέλα πνπ Ϋρνπλ
αληηθαηαζηάζεη ηα αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα.
ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδάπνηε αξρά ηεο φηη δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα ά
πηζηνπνηεηηθΪ, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο Ϊλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζεο, δχλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ηνπ ππφρξενπ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά δελ πξνβιΫπεηαη νχηε Ϋλνξθε
βεβαέσζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεέ απηά κε ππεχζπλε δάισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο
ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν παξΫρσλ ππεξεζέεο.ηελ θαηΪ ηα Ϊλσ Ϋλνξθε
βεβαέσζε ά ππεχζπλε δάισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκΫλε ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα
θαη φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν νη αλσηΫξσ λνκηθΫο θαηαζηΪζεηο.
Δπέζεο, ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο κπνξνχλ, εθφζνλ ακθηβΪιινπλ σο πξνο ηελ πξνζσπηθά θαηΪζηαζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ, λα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρΫο γηα λα ιΪβνπλ ηηο πιεξνθνξέεο πνπ ζεσξνχλ απαξαέηεηεο
γηα ηελ πξνζσπηθά θαηΪζηαζε απηψλ. ηαλ νη πιεξνθνξέεο αθνξνχλ Ϋλαλ ζπκκεηΫρνληα εγθαηεζηεκΫλν ζε Ϊιιν
θξΪηνο κΫινο ηεο Δ.Δ., ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ ηε ζπλεξγαζέα ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Σα αηηάκαηα απηΪ
αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα ηνπ θξΪηνπο κΫινπο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν ζπκκεηΫρσλ, ηα λνκηθΪ ά/θαη
θπζηθΪ πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, ελδερνκΫλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρεέξεζεο, ά νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ
Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ηνπ ππνςεθένπ ά ηνπ πξνζθΫξνληνο.

ΑΡΘΡΟ 15.

Πξφζζεηνη Όξνη

ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε θξΪηνο εθηφο ΔιιΪδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζε
ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα.
ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ πηζηνπνηεηηθΪ ά Ϋγγξαθα, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπΪλσ
πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ην λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθένππνπ
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γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ. ΔΪλ ζηε ρψξα απηά δελ πξνβιΫπεηαη νχηε
Ϋλνξθε βεβαέσζε,δχλαληαη απηά λα αληηθαηαζηαζεέ απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ππνςεθένπ ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ νπνέα πξνθχπηεη φηη:
(α) δελ εθδέδεηαη ηΫηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν ππνςάθηνο πιεξνέ ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.
ε πεξέπησζε κε θαηΪζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε ππνςεθηφηεηα ζα απνξξηθζεέ.

ΑΡΘΡΟ 16.

ρέδηα πκβάζεσλ

Μεηαμχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο πνπ ζα επηιεγεέ ζα ππνγξαθεέ ζχκβαζε ζχκθσλα κε
ηα φζα νξέδνληαη ζην Άξζξν 24ηεο παξνχζαο, ππφδεηγκα ηεο νπνέαο επηζπλΪπηεηαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΗ - Τπφδεηγκα
3.
Σπρφλ ππνβνιά ζρεδέσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθένπο καδέ κε ηηο πξνζθνξΫο ηνπο, δελ δεκηνπξγεέ θακέα
δΫζκεπζε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.

ΑΡΘΡΟ 17.

Ιζρχο ησλ Πξνζθνξψλ

Οη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθένπο γηα Ϋμη (6) κάλεο, πξνζεζκέα πνπ αξρέδεη απφ ηελ επφκελε
ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο παξαηεέλεηαη ππνρξεσηηθΪ, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, εληφο
επιφγνπ ρξφλνπ πξηλ απφ ηελ ιάμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ κΫρξη επέ πιΫνλ Ϋμη (6) κελψλ. ηελ
πεξέπησζε απηά παξαηεέλεηαη ππνρξεσηηθΪ θαη ε ηζρχο ηεο εγγπεηηθάο ζπκκεηνράο.
ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλσηΪηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηνπ
δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη
ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ
λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ
αλσηΪηνπ νξένπ, παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπο, εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ
δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο.
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά εέλαη δεζκεπηηθά γηα ηνλ παξΫρνληα ππεξεζέεο πνπ θξέζεθε αλΪδνρνο κΫρξη θαη ηελ νξηζηηθά
παξαιαβά. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.
Αλαθνέλσζε επηινγάο Αλαδφρνπ κπνξεέ λα γέλεη θαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, δεζκεχεη φκσο ηνλ
ππνςάθην κφλν εθφζνλ απηφο ηναπνδερζεέ. ε πεξέπησζε Ϊξλεζεο ηνπ επηιεγΫληνο ε αλΪζεζε γέλεηαη ζην δεχηεξν
θαηΪ ζεηξΪ επηινγάο, ν νπνένο εξσηΪηαη θαηΪ ηνλ έδην ηξφπν, θαη νχησ θαζεμάο.
Ο ππνςάθηνο ζηνλ νπνέν ζα γέλεη θαηαθχξσζε εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα παξαηεέλεη ηελ ηζρχ ηεο Δγγπεηηθάο
Δπηζηνιάο πκκεηνράο γηα φζν δηΪζηεκα δηαξθεέ ε δηαδηθαζέα θαηΪξηηζεο ηεο χκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 18.

Δγγχεζε πκκεηνρήο

Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ εθδέδεηαη ππΫξ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 2%
ηεο πξνεθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.Οη εγγπάζεηο ζπκκεηνράο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα
πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ά ζηα
θξΪηε-κΫξε ηεο πκθσλέαο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ Παγθνζκένπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.
2513/1997 (Α΄ 139) θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα
εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ
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κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη
δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιψζζα.
Με ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά πνπ απνηειεέ απηνηειά ζχκβαζε ην πηζησηηθφ έδξπκα αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα
θαηαβΪιεη νξηζκΫλν πνζφ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη, ρσξέο λα
κπνξεέ λα εξεπλΪ, νχηε αλ πξΪγκαηη ππΪξρεη ά αλ εέλαη λφκηκε ε απαέηεζε (θχξηα νθεηιά).
Ζ εγγπεηηθά ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ζπληΪζζεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκΫλν ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε Παξάξηεκα
ΙΙ - Τπφδεηγκα 1θαη λα πεξηιακβΪλεη θαηαξράλ:


ηνλ εθδφηε



ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο



ηελ πιάξε επσλπκέα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζθΫξνληνο ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε



ηελ ππεξεζέα πξνο ηελ νπνέα απεπζχλεηαη, Δζληθά Λπξηθά θελά



ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο



ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε



ηε ζρεηηθά δηαθάξπμε, ηελ εκεξνκελέα δηαγσληζκνχ



ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (ηνπιΪρηζηνλ επηΪ κάλεο απφ ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελέαο δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ)



ηνπο φξνπο φηη:
1. ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηεο Ϋλζηαζεο ηεο
δηδάζεσο
2. ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηελ δηΪζεζε ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα
θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε.
3. ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην ηΫινο
ραξηνζάκνπ.
4. ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα
απφ Ϋγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο, πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο
εγγχεζεο.

ε πεξέπησζε πνπ νπνηνζδάπνηε απφ ηνπο παξΫρνληεο ππεξεζέεο, ζηνλ νπνέν ζα θαηαθπξσζεέ ν δηαγσληζκφο
αξλεζεέ λα ππνγξΪςεη εκπξνζΫζκσο ηε ζχκβαζε, ά λα θαηαζΫζεη πξν ηεο ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθά
Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο, ά λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδάπνηε Ϊιιε ππνρξΫσζά ηνπ, πνπ απνξξΫεη απφ
ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζην δηαγσληζκφ, ά παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο ά δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο (Ϊξζξν 13 ηεο παξνχζεο), θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε
ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη απηνδηθαέσο ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο
πξνζθνξΪο πνπ θαζνξέδνπλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ
πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο εληφο ηεζζΪξσλ (4) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνέεζε ζε απηνχο εέηε ηεο νξηζηηθάο απφθαζεο πεξέ απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο απφ ηα επφκελα ζηΪδηα
ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο εέηε ηεο νξηζηηθάο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο παξερφλησλ ππεξεζηψλ νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο.
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ΑΡΘΡΟ 19. Γηαδηθαζία Ηιεθηξνληθήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ – Δπηινγή ηεο
πξνζθνξάο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή
Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε, αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ε αλΪδεημε ηεο πξνζθνξΪο κε
ηελ ρακειφηεξε ηηκά (κεηνδνηηθά πξνζθνξΪ) γέλεηαη ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξΪθνπο απφ ηελ Δπηηξνπά
ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα ζπζηάλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ ηεο ΔΛ.
Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά
εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, άηνη ζηηο 16/1/2015 θαη ψξα 10:00, κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ
ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ
αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
Ζ δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηεέηαη ζε 2 ζηΪδηα:


ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ππνθαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο»



ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ππνθαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ»

Α ζηάδιο: Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη ηος ςποθακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ - Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ»
ΚαηΪ ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελέα θαη ψξα γέλεηαη απνζθξΪγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθΫισλ
«ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο». Οη ειεθηξνληθνέ (ππν)θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ απνζθξαγέδνληαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ζχζηεκα νξγΪλσλ, ζε
εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεέ ζε απηνχο ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο κεηΪ ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ απηψλ.
ΑκΫζσο κεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ (ππν)θαθΫισλ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - ΣερληθΫο
ΠξνδηαγξαθΫο», νη Γηαγσληδφκελνη ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγέζζεθαλ.
ΜεηΪ ηελ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ
ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ
γηα ηελ αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηΪ πεξέπησζε ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Δηδηθφηεξα:
Ζ Δπηηξνπά δηΪ ησλ κειψλ ηεο, πνπ εέλαη πηζηνπνηεκΫλνη ρξάζηεο ηνπ πζηάκαηνο, πξνβαέλεη ζε ιεπηνκεξά Ϋιεγρν
σο πξνο ηελ αθξέβεηα, πιεξφηεηα θαη επΪξθεηα ησλ ππνβιεζΫλησλ ζηνηρεέσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη
δηαπηζηψλεη ηε ζπκθσλέα ά αζπκθσλέα ηνπο κε ηνπο απαξΪβαηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξνθάξπμεο.


Ζ Δπηηξνπά ελ ζπλερεέα ζπληΪζζεη θαη ππνγξΪθεη ηα θαηΪ πεξέπησζε πξαθηηθΪ αμηνιφγεζεο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ ππνθαθΫισλ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ, κε ηα νπνέα εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα
ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκΫλσλ.



Ζ Δπηηξνπά ά Ϊιινη πηζηνπνηεκΫλνη ρξάζηεο απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαληαη λα
απεπζχλνπλ αηηάκαηα ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο ρξάζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα παξνρά δηεπθξηλέζεσλ
επέ ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξάζηεο – νηθνλνκηθνέ θνξεέο παξΫρνπλ ηηο δηεπθξηλέζεηο
εληφο ησλ θαηΪ πεξέπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξέδνληαη.

Απνδεθηνέ γέλνληαη φζνη πξνζθΫξνληεο Ϋρνπλ ππνβΪιεη λνκέκσο ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ Ϊξζξσλ 10 θαη 11 ηεο
παξνχζαο θαη εθφζνλ απηΪ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
ηε ζπλΫρεηα ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά εθδέδεη ζρεηηθά απφθαζε κε ηελ νπνέα επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθΪ ηεο
Δπηηξνπάο, σο πξνο ηνλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
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Β’ ζηάδιο: Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη οικονομικήρ πποζθοπάρ
ΜεηΪ ηελ Ϊπξαθηε παξΫιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιάο πξνζθπγψλ ά ηελ εμΫηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθπγψλ ά
παξαηεξάζεσλ θαηΪ ην πξνεγνχκελν ζηΪδην, πξαγκαηνπνηεέηαη ε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ (ππν)θαθΫισλ
«Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ησλ Γηαγσληδφκελσλ πνπ ζπλερέδνπλ ζην δεχηεξν ζηΪδην ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο.
ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ ππνθαθΫισλ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», νη πξνζθΫξνληεο ησλ νπνέσλ νη θΪθεινη
απνζθξαγέζζεθαλ ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πξνθεηκΫλνπ λα ιΪβνπλ
γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ.
Οη θΪθεινη ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ, φζσλ πξνζθνξψλ απνξξέθζεθαλ θαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο– Σερληθέο Πξνδηαγξαθέοδελ απνζθξαγίδνληαη.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αμηνιφγεζε φζσλ πξνζθνξψλ έγηλαλ απνδεθηέο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ
Γηθαηνινγεηηθψλ, ζα γίλεη κε βάζε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη κε
θξηηήξην ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Ζ Δπηηξνπά ζηε ζπλΫρεηα ειΫγρεη ηηο νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο, θαηαρσξεέ ηηο πξνζθνξΫο ζηνλ ηειηθφ πέλαθα
θαηΪηαμεο κε βΪζε ηε ρακειφηεξε ηηκά θαη ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνέν αλαδεηθλχεη ηνλ
ΑλΪδνρν.ΔπηπιΫνλ, ε Δπηηξνπά ζα θαηαρσξάζεη ζην Πξαθηηθφ ηεο ηπρφλ πξνζθνξΫο πνπ γηα νπνηνδάπνηε ιφγσ
Ϋθξηλε απνξξηπηΫεο, αλαιχνληαο γηα θΪζε κέα απφ απηΫο ηνπο αθξηβεέο ιφγνπο απφξξηςάο ηνπο.
ΚαηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαηΑμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δηνξζψζεη
πξνθαλά ζθΪικαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηΫιεζε καζεκαηηθψλ πξΪμεσλ. Γεζκεπηηθά γηα ηνλ Γηαγσληδφκελν
εέλαη ε πξνζθνξΪ κεηΪ ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ησλ ζθαικΪησλ ηεο απφ ηελ Δπηηξνπά.
Ζ ζρεηηθά απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε ηελ νπνέα επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθΪ ηνπ ζηαδένπ Β εθδέδεηαη κεηΪ
ηελ νινθιάξσζε ηνπ επφκελνπ ζηαδένπ θαη αθνξΪ θαη ηνλ Ϋιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο.
ΑΡΘΡΟ 20.

Γηαδηθαζία αλάδεημεο κεηνδφηε (πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ)

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πξνζθΫξσλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ
απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθά εηδνπνέεζε πνπ ηνπ
απνζηΫιιεηαη ειεθηξνληθΪ, ππνβΪιιεη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζε κνξθά αξρεένπ. pdf θαη ζε θΪθειν κε
ζάκαλζε «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη φπσο αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 13
ηεο παξνχζαο. Σα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δελ Ϋρνπλ εθδνζεέ/ζπληαρζεέ απφ ηνλ έδην θαη ζπλεπψο δελ θΫξνπλ ηελ
ςεθηαθά ππνγξαθά ηνπ, πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ ππνςάθην ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν
ά αθξηβΫο αληέγξαθν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά.
ΡεηΪ αλαθΫξεηαη φηη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο θαη δελ αλαδεηψληαη
απηεπαγγΫιησο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ά ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη ΑμηνιφγεζεοΓηαγσληζκνχ, πιελ ηεο
θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλαδεηΪ απηεπΪγγειηα απφ ην ζχζηεκα TAXISNET δεδνκΫλα
ζρεηηθΪ κε ηελ θνξνινγηθά ελεκεξφηεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, θαηΪ
ηελ εκεξνκελέα ηεο ζρεηηθάο ειεθηξνληθάο εηδνπνέεζεο ηνπ. ε πεξέπησζε πνπ ην ζχζηεκα παξνπζηΪδεη θΪπνηνλ
Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα κε ελάκεξν θνξνινγηθΪ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά νθεέιεη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ
εκεξνκελέα ηεο ζρεηηθάο ειεθηξνληθάο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, λα ηνλ
εηδνπνηάζεη εγγξΪθσο ά κε Ϊιιν πξφζθνξν ηξφπν (κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο), λα πξνζθνκέζεη θνξνινγηθά
ελεκεξφηεηα ζε Ϋληππε κνξθά εληφο ηεο πξνζεζκέαο ησλ 20 εκεξψλ ηεο παξαγξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 118/07 θαη
απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη φηη εέλαη σο θαηΪ ηα Ϊλσ θνξνινγηθΪ ελάκεξνο. ηαλ ν Οηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ
δηαζΫηεη ειιεληθφ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) ππνβΪιιεη ειεθηξνληθΪ ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ pdf εληφο
εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα εηδνπνηάζεσο ζε απηφλ θαη θαηαζΫηεη απηά ζηελ αξκφδηα ππεξεζέα ά ηελ
απνζηΫιιεη ηαρπδξνκηθΪ, ζε Ϋληππε κνξθά εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο ζρεηηθάο
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ειεθηξνληθάο ππνβνιάο. ε πεξέπησζε ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο σο εκεξνκελέα θαηΪζεζεο ινγέδεηαη ε εκεξνκελέα
απνζηνιάο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγέδα ηαρπδξνκεένπ.
ε πεξέπησζε κε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ππνβνιάο ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε ππνςεθηφηεηα ζα
απνξξηθζεέ.
Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ηνπ θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθΫξνληνο ζηνλ νπνέν
πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη δχν (2) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαηηνχκελσλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζε Ϋληππε κνξθά, χζηεξα απφ ζρεηηθά εηδνπνέεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα ιΪβνπλ
γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιάζεζαλ. Ζ απνζθξΪγηζε γέλεηαη κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην
ζχζηεκα νξγΪλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ γηα ηελ
αλΪζεζε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ Δπηηξνπά απνζθξαγέδεη ειεθηξνληθΪ ηνλ θΪθειν ησλ σο Ϊλσ
δηθαηνινγεηηθψλ. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ αλσηΫξσ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε, νη ζπκκεηΫρνληεο ζην ηειηθφ ζηΪδην ηεο
αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζα Ϋρνπλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθΫινπ ησλ
Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγέζζεθε.
Δλ ζπλερεέα ε Δπηηξνπά πξνβαέλεη, ζε ιεπηνκεξά Ϋιεγρν πιεξφηεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ.
Ζ Δπηηξνπά, θαζψο θαη πηζηνπνηεκΫλα ζηειΫρε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο δηθαηνχληαη λα δεηάζνπλ δηεπθξηλάζεηο επέ
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηηο νπνέεο ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα πξνζθνκέζεη εληφο 3 εξγΪζηκσλ εκεξψλ. ε πεξέπησζε πνπ
ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη ηηο ζρεηηθΫο δηεπθξηλάζεηο εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνοηζρχνπλ
θαηΪ ηα ινηπΪ ηα νξηδφκελα θαησηΫξσ ζηελ παξνχζα παξΪγξαθν (θαηαθχξσζε ζηνλ πξνζθΫξνληα κε ηελ ακΫζσο
ρακειφηεξε ηηκά).
ηαλ ν Πξνζσξηλφο ΑλΪδνρνο ζηνλ νπνένλ πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ δελ πξνζθνκέδεη, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 13 ε
θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα κε ηελ ακΫζσο ρακειφηεξε ηηκά. ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ
πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα ελ ιφγσ Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ
πξνζθΫξνληα κε ηελ ακΫζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκά θαη νχησ θαζεμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ
πξνζθνκέζεη θαηΪ ηα αλσηΫξσ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ηπγρΪλνπλ εθαξκνγάο ηα νξηδφκελα ζην εδΪθην α) ηεο παξ. 1. ηνπ
Ϊξζξνπ 157 ηνπ Ν.4281/2014 ζρεηηθΪ κε ηελ δπλαηφηεηα θαηΪπησζεο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ησλ
πξνζθεξφλησλ, κεηΪ απφ απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.
Καηφπηλ ηεο νινθιάξσζεο ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ ηνπ ππνθαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο» ε Δπηηξνπά
ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ θαη εηζεγεέηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηελ θαηαθχξσζε (Ϊξζξν 24) ά ηε καηαέσζε ηεο
αλΪζεζεο (Ϊξζξν 23).
ηε ζπλΫρεηα ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά εθδέδεη ζρεηηθά απφθαζε κε ηελ νπνέα επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθΪ ηνπ ζηαδένπ
Β, θαζψο θαη ηα πξαθηηθΪ πνπ αθνξνχλ ηνλ Ϋιεγρν ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο.

ΑΡΘΡΟ 21.

Απφξξηςε πξνζθνξψλ

ινη νη πεξηερφκελνη ζηελ πξνθάξπμε φξνη θαη απαηηάζεηο εέλαη ππνρξεσηηθνέ γηα ηνπο ππνςεθένπο. Απφθιηζε απφ
ηνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη απαηηάζεηο (πνζνηηθΫο θαη πνηνηηθΫο) Ϋρεη ζαλ ζπλΫπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ
ππνςεθένπ.
Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη, ηδέσο φηαλ:


εέλαη αφξηζηε ά αλεπέδεθηε εθηηκάζεσο, πεξηΫρεη ειιηπά ά αλαθξηβά ζηνηρεέα ά/θαη αηξΫζεηο,



απνηειεέ αληηπξνζθνξΪ ά ηξνπνπνέεζε ηεο πξνζθνξΪο ά πξφηαζε πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο
ΔπηηξνπάοΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεοηνπ Γηαγσληζκνχ εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξΪ,
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απνηειεέ ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,



δελ Ϋρεη ζπληαρζεέ θαη ππνβιεζεέ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθΪ θεθΪιαηα ηεο παξνχζαο,



δελ πεξηιακβΪλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 8 θαη 9 ηεο παξνχζαο θαη
δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηεο
παξνχζαο,



δελ πεξηιακβΪλεη κε ζαθάλεηα ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά,



ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ϋξγνπ, φπσο απηφο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 3
ηεο παξνχζαο



ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ εέλαη αζπλάζηζηα ρακειά ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 52 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ηεξεζεέ
ε αλΪινγε δηαδηθαζέα πνπ πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 17 ηεο παξνχζαο,



νξέδεη ρξφλν παξΪδνζεο/ πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκΫλνπ ζην Ϊξζξν 34 ηεο
παξνχζαο,



ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξέδεηαη κηθξφηεξνο ηνπ απαηηνπκΫλνπ φπσο αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 17 ηεο παξνχζαο,



παξνπζηΪδεη θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεοηνπ Γηαγσληζκνχ απνθιέζεηο απφ
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.

ΑΡΘΡΟ 22.

Γηθαζηηθέο Πξνζθπγέο

Γηα φια ηα ζηΪδηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθέσλ αλαδφρσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ.
3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ - Δλαξκφληζε ηεο
ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγέα
92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335)», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη
ηζρχεη.
Οη πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο/ππνςάθηνπο κΫζσ ηνπ
ζπζηάκαηνο,επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ζε κνξθά αξρεένπ ηχπνπ .pdf ην νπνέν θΫξεη ςεθηαθά ππνγξαθά.
ε πεξέπησζε πνπ ην ελ ιφγσ Ϋγγξαθν δελ θΫξεη ςεθηαθά ππνγξαθά ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ην ππνβΪιιεη θαη ζε
Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. ε πεξέπησζε
απνζηνιάο κε ηαρπδξνκεέν σο εκεξνκελέα απνζηνιάο ινγέδεηαη ε εκεξνκελέα πνπ θΫξεη ε ζθξαγέδα ηνπ
ηαρπδξνκεένπ.
ε θΪζε πεξέπησζε, ε εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηεο πξνζθπγάο εέλαη ε εκεξνκελέα ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο, εθηφο
εΪλ ππΪξρεη πεξέπησζε δηΪζηαζεο κεηαμχ ηνπ θεηκΫλνπ απηάο, φπσο Ϋρεη ππνβιεζεέ ειεθηξνληθΪ, θαη ηεο
πξνζθπγάο, φπσο Ϋρεη πξνζθνκηζζεέ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, νπφηε σο εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηεο πξνζθπγάο
ινγέδεηαη ε εκεξνκελέα απνζηνιάο.
ζνλ αθνξΪ ζηελ θαηΪζεζε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ, φπνπ απαηηεέηαη, απηΪ ππνβΪιινληαη απφ ηνπο
πηζηνπνηεκΫλνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ηε δηαδηθαζέα πνπ νξέδεηαη απφ ην TAXISNET ηνπ Τπνπξγεένπ
Οηθνλνκηθψλ.
ΜεηΪ ηελ ππνβνιά ησλ πξνζθπγψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ
πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ ζρεηηθψλ δηαηΪμεσλ ηνπ λφκνπ.
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ΑΡΘΡΟ 23.

Κξίζεηο – Απνηειέζκαηα

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη ζηε βΪζε ηνπ Ϋλλνκνπ ζπκθΫξνληφο ηεο θαηΪ ηελ ειεχζεξε θξέζε ηεο θαη αδεκέσο
γη' απηά, λα απνξξέπηεη ά λα απνδΫρεηαη ,κεξηθψο ά νιηθψο, ηηο πξνζθνξΫο. Ζ ΑλαζΫηνπζα αξρά επέζεο δηθαηνχηαη
λα αθπξψλεη κΫξνο ά νιφθιεξν ην δηαγσληζκφ, ά λα ηνλ αλαβΪιιεη, εέηε ηΫινο λα ππαλαρσξεέ απ' απηφλ.
Ζ Δπηηξνπά ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζάγεζά ηεο κπνξεέ λα πξνηεέλεη καηαέσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπέζεο, ε
ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηΪ ηελ απνθιεηζηηθά θξέζε ηεο θαη αδεκέσο γηα απηάλ λα καηαηψζεη ά λα
επαλαιΪβεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο, θαη ηδέσο:
α)

γηα παξΪηππε δηεμαγσγά, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππέα επεξεΪδεηαη ην απνηΫιεζκα ηεο δηαδηθαζέαο,

β)

εΪλ ην απνηΫιεζκα θξέλεηαη αηηηνινγεκΫλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,

γ)

εΪλ ππάξμε κεηαβνιά ησλ αλαγθψλ ζε ζρΫζε κε ην ππφ αλΪζεζε Ϋξγν

δ)

θαη γηα ηνπο ιφγνπο, φπσο απηνέ νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 21 πεξ. δ΄, ε΄, ζη΄ θαη δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007.

Ζ επηινγά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεη κε θξηηάξην ηε ρακειφηεξε ηηκά, φπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθεηαη ζην ΚεθΪιαην Γ΄
ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 20 (παξ. 2,α ΗΗ) ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζηηο απφ Ϊπνςε
πεξηερνκΫλνπ αληέζηνηρεο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007.
ε πεξέπησζε πνπ ππΪξρνπλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο ηειηθφο ΑλΪδνρνο επηιΫγεηαη απηφο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ
δηαπξαγκΪηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθΫξνληεο πνπ εέραλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο(ΠΓ 118/2007 Άξζξν 21
παξ. β).
ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ εθ λΫνπ νη παξαπΪλσ πεξηζηΪζεηο, ν δηαγσληζκφο
νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκΪηεπζε ηεο ηηκάο.
ηαλ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ
πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ά ζην Ϊξζξν 8α ηνπ ηδένπ ΓηαηΪγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο απηΫο, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ παξΫρνληα ππεξεζέεο κε ηελ ακΫζσο ρακειφηεξε ηηκά.
ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα
απαηηνχληαη θαηΪ ηααλσηΫξσ, ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ παξΫρνληα ππεξεζέεο κε ηελ ακΫζσο επφκελε
ρακειφηεξε ηηκά θαη νχησ θαζ΄ εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο παξΫρνληεο ππεξεζέεο δελ πξνζθνκέδεη, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ, Ϋλα άπεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ
ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο φηαλ ν ζπκκεηΫρσλ ππνβΪιιεη ςεπδά ά αλαθξηβά ππεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ
6 ά/θαη ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 8αηνπ Π.Γ. 118/2007 ά ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθΫξσλ δελ πξνζθνκέζεη
εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 θαη, εθφζνλ Ϋρνπλ δεηεζεέ απφ ηελ δηαθάξπμε, ησλ πεξηπηψζεσλ α, β, θαη δ
ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ ηδένπ Γ/ηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ αλαδφρνπ.
Δπέζεο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ αλαδφρνπ, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζΫληα
δηθαηνινγεηηθΪ πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθάξπμε θαζνξηδφκελα ειΪρηζηα αλαγθαέα φξηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζΫζεσληνπ Ϊξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 24.

Καηαθχξσζε - Τπνγξαθή χκβαζεο - Δγγπήζεηο

ΜεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνπο ινηπνχο Γηαγσληδφκελνπο θαη θαηφπηλ, εέηε ηεο Ϊπξαθηεο
παξΫιεπζεο ηνπ ρξφλνπ ππνβνιάο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, εέηε ηεο ηπρφλ ππνβνιάο θαη εθδέθαζεο ησλ
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ινηπψλ Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ θαηΪ ην λ. 3886/2010, ε ΑλαζΫηνπζα Αξράεθδέδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζην κεηνδφηε, ηελ νπνέαγλσζηνπνηεέ ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνπο ππνςάθηνπο. Δηδηθφηεξα
ζηνλ ΑλΪδνρν ζηνλ νπνέν Ϋγηλε θαηαθχξσζεαπνζηΫιιεηαη ζρεηηθά αλαθνέλσζε πνπ πεξηιακβΪλεη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην αξ. 24 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/2007, ηνπιΪρηζηνλ ηα αθφινπζα:


Πεξηγξαθά ησλ ππεξεζηψλ



Σελ ηηκά



Σελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά



Σε ζπκθσλέα ηεο θαηαθχξσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη κε ην ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη, θαηΪ ηε θΪζε ηεο θαηαθχξσζεο, κεηΪ απφ εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο
ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, λα θαηαθπξψζεη κεγαιχηεξν ά κηθξφηεξν κΫξνο ηνπ θπζηθνχ
αληηθεηκΫλνπ θαη εηδηθφηεξα φρη κηθξφηεξν απφ ην 50% ά φρη κεγαιχηεξν απφ ην 15% απφ ην νξηδφκελν ζηελ
παξνχζα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 21 ηνπ ΠΓ118/2007.
Με ηελ αλαθνέλσζε, ε ζχκβαζε ζεσξεέηαη σο ζπλαθζεέζα θαη ην Ϋγγξαθν ηεο χκβαζεο Ϋρεη κφλν απνδεηθηηθφ
ραξαθηάξα.
ΜεηΪ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο Δ.Π.«Δθπαέδεπζεθαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» γηα ηελ ππνγξαθά ηεο
ζχκβαζεο θαη θαηφπηλ ελεκΫξσζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ν ΑλΪδνρνο ζηνλ νπνέν θαηαθπξψζεθε ην
απνηΫιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη ζε δΫθα (10) κΫξεο απφ ηελ εκεξνκελέα ελεκΫξσζάο ηνπ
γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκέδνληαο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεοαπηάο, θαηΪ ηε δηΪηαμε ηνπ Ϊξζξνπ
157 ηνπ Ν4281/2014, αφξηζηεο δηΪξθεηαο έζε κε ην 5% ηνπ ηηκάκαηνο ρσξέο ΦΠΑ, φπσο απηφ αλαθΫξεηαη ζηελ
απφθαζε θαηαθχξσζεο. Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε
απφθαζά ηεο ζε θΪζε πεξέπησζε πνπ νξέδεηαη ζηε ζχκβαζε, Ϊιισο επηζηξΫθεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν κεηΪ ηελ νξηζηηθά
παξαιαβά ηνπ Έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο.
Αλ ν ΑλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε ά δελ πξνζθνκέζεη εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο
θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιένπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο νπφηε ε Δγγπεηηθά Δπηζηνιά πκκεηνράο ηνπ θαηαπέπηεη απηνδηθαέσο ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κεηΪ ηελ
Ϋθδνζε ηεο παξαπΪλσ απφθαζάο ηεο.
Ζ κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζχκβαζε θαηαξηέδεηαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα, νξέδεη ηνλ ηφπν
θαη ην ρξφλν ππνγξαθάο ηεο θαη ηα ζηνηρεέα ησλ ζπκβαιινκΫλσλ θαη πεξηΫρεη ηνπο φξνπο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ
παξνχζα. ΓηαπξαγκΪηεπζε ηεο ζχκβαζεο δελ επηηξΫπεηαη.
Σξνπνπνηάζεηο ά αιιαγΫο ηεο ζχκβαζεο επηηξΫπνληαη, εθφζνλ δελ αιινηψλνπλ ην θπζηθφ αληηθεέκελν (εέδνο,
παξαδνηΫα) θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε Ϋγγξαθε ζπκθσλέα ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ,θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην
αξ.24 παξ.4 ηνπ ΠΓ 118/2007, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ. ΚΪζε ηξνπνπνέεζε ηεο χκβαζεο πξηλ ππνγξαθεέ πξΫπεη λα ηχρεη πξνΫγθξηζεο απφ ηελ ΔΤΓ ΔΠ
ΔΓΒΜ, ζχκθσλα κε ην Ϊξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007.
Σν θεέκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν ζηεξέδεηαη, εθηφο θαηΪδεισλ ζθαικΪησλ ά
παξαδξνκψλ. Γηα ζΫκαηα πνπ δελ ξπζκέδνληαη ξεηΪ απφ ηε ζχκβαζε ά ζε πεξέπησζε πνπ αλαθχςνπλ
αληηθξνπφκελνη/ αληηθαηηθνέ φξνη απηάο, γηα ηελ εξκελεέα ηεο ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ζεηξΪ ηελ πξνθάξπμε θαη ην
ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθάξπμεο θαη ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ.
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ΑΡΘΡΟ 25.

Σξφπνο Πιεξσκήο Αλαδφρνπ

Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεηαη κεηΪ ηελ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) παξαιαβά ησλ εθΪζηνηε ππεξεζηψλ, απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά κεηΪ απφ Ϋθδνζε Υξεκαηηθνχ ΔληΪικαηνο θαη εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ:
Α) Σα απαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ δαπαλψλ (Σηκνιφγηα Παξνράο Τπεξεζηψλ, Γειηέα Απνζηνιάο θιπ) ζηα
νπνέα ζα πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ην ζρεηηθφ Φπζηθφ Αληηθεέκελν αλΪ εέδνο ππεξεζηψλ, φπσο απηΪ
αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθάξπμε.
Β) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο
Γ) ζα παξαζηαηηθΪ δεηεζνχλ απφ ηελ Δζληθά Λπξηθά θελά.
ΔπηπιΫνλ, ηα πξναλαθεξζΫληα παξαζηαηηθΪ ζα ζπλνδεχνπλ ηα θΪησζη ζηνηρεέα:
Α. Γηα ηε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ, αλαιπηηθφο θαηΪινγνο ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη:


νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγΪηε



εκεξνκελέα Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο



εκΫξεο δηακνλάο



φλνκα μελνδνρεένπ



ηχπνο δσκαηένπ (κνλφθιηλν, δέθιηλν θ.ιπ.)



πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο



πνζφ ρξΫσζεο αλΪ εκΫξα ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ζπλνιηθφ πνζφ ρξΫσζεο.

Β. Γηα ηελ αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, αλαιπηηθφο θαηΪινγνο ειεθηξνληθψλ εηζηηεξέσλ ν νπνένο ζα
πεξηιακβΪλεη:


νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγΪηε



εκεξνκελέα κεηαθέλεζεο



δξνκνιφγην



αλαιπηηθά ρξΫσζε ηνπ λαχινπ



ζπλνιηθφ πνζφ ρξΫσζεο

Γ. Γηα ηελ αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ, αλαιπηηθφο θαηΪινγνο εηζηηεξέσλ ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη:


νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγΪηε



εκεξνκελέα κεηαθέλεζεο



δξνκνιφγην



ζπλνιηθφ πνζφ ρξΫσζεο.

Γ. Γηα ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, αλαιπηηθφ θαηΪινγνο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη


εκεξνκελέεο κεηαθέλεζεο



ηα δξνκνιφγηα



εκΫξεο ρξάζεο ησλ νρεκΪησλ αλΪ δξνκνιφγην



ηηο ζπλνιηθΫο εκΫξεο ρξάζεο ησλ νρεκΪησλ θαηΪ ην κάλα αλαθνξΪο
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Ζ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβΪιιεηαη ζε κεληαέεο δφζεηο, κε βΪζε ηηο πξαγκαηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο θαη ην
κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ πηζηνπνηεέηαη φηη πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ
Έξγνπ θαη ηελ Τπεξεζέα Οηθνλνκηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο ΔΛ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαέηεησλ
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ θνζηνιφγεζε ησλ επέ κΫξνπο εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ θαηαβνιά ησλ
δφζεσλ ζα αξρέζεη Ϋλα κάλα κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.
εκεηψλεηαη φηη ε πιεξσκά ζα αθνινπζάζεη ηε ρξεκαηνξνά απφ ην ΦνξΫα Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζην πιαέζην ηνπ
εθΪζηνηε ππΪξρνληνο ηακεηαθνχ ππνινέπνπ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. Οπνηαδάπνηε θαζπζηΫξεζε ζηελ πιεξσκά
ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο, ε νπνέα Ϋρεη Ϊκεζε ά Ϋκκεζε ζρΫζε κε ελΫξγεηεο ηνπ θνξΫα ρξεκαηνδφηεζεο δελ επηθΫξεη
θακέα επζχλε γηα νπνηνπδάπνηε εέδνπο απνδεκέσζεο ά θαηαβνιάο ηφθσλ θ.ι.π. απφ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο
Αξράο.
ιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά
δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλεληαικΪησλ. ΣξαπεδηθΪ ηΫιε ά νπνηεζδάπνηε Ϊιιεο επηβαξχλζεηο
βαξαέλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν.
ηελ πεξέπησζε πνπ παξαηεξνχληαη κεηΪ ηε δηελΫξγεηα ηεο νξηζηηθάο παξαιαβάο ησλ ππεξεζηψλ ά θαη αξγφηεξα,
πξνβιάκαηα ά ειιεέςεηο, ηφηε ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο ζα πξΫπεη Ϊκεζα λα ελεξγάζεη φπσο αθξηβψο ζα ηνπ
δεηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.
ε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ Ϊλεπ λνκηθάο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθΪ εθδέδνληαη απφ θΪζε Ϋλα κΫινο
ηεο Ϋλσζεο ρσξηζηΪ, αλΪινγα κε ην κΫξνο ηνπ Έξγνπ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη λα πινπνηάζεη, φπσο Ϋρεη πεξηγξαθεέ ζηελ
χκβαζε.
εκεηψλεηαη φηη ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη Ϋγθαηξα λα ελεκεξψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ πνιηηηθά ησλ αθπξσηηθψλ
ησλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ εηαηξψλ θαη ησλ μελνδνρεέσλ.
ιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά
δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ. ΣξαπεδηθΪ ηΫιε ά Ϊιιεο επηβαξχλζεηο επηβαξχλνπλ
ηνλ ΑλΪδνρν. Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ
επηβΪιιεηαη θξΪηεζε χςνπο 0,10 %, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 26.

Δθρψξεζε Δηζπξαθηέσλ Γηθαησκάησλ

Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξάζεη ηα εηζπξαθηΫα δηθαηψκαηΪ ηνπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε απηά,
παξΪ κφλνλ ζε αλαγλσξηζκΫλε ηξΪπεδα ά ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζένπ δηθαένπ θαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηελ
εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβΪλεη κε ηελ παξνχζα. ΣΫηνηνπ εέδνπο εθρψξεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κφλν
θαηφπηλ πξνεγνχκελεο Ϋγγξαθεο γλσζηνπνέεζεο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ιάςεο ζρεηηθάο Ϋγθξηζεο, πνπ
παξΫρεηαη κφλνλ εγγξΪθσο.

ΑΡΘΡΟ 27.

Δκπηζηεπηηθφηεηα

Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν ΑλΪδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΫο
πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ά πνπ ν έδηνο αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα,
Ϋγγξαθα θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε
ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιΪβνη ηνπ θαη θΪζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. ε
πεξέπησζε αζΫηεζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηεο σο Ϊλσ ππνρξΫσζάο ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη
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ηελ απνθαηΪζηαζε ηπρφλ δεκέαο ηνπ θαη ηελ παχζε θνηλνπνέεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
παξΪιεηςά ηεο ζην κΫιινλ.
Ο ΑλΪδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ην Έξγν ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε
ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβέβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απΫλαληη ζε απηφ θαη δελ ην δεζκεχεη, κε θαλΫλα ηξφπν, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ηνπ ζπλαέλεζε.

ΑΡΘΡΟ 28.

Αλσηέξα Βία

Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε
αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο.
Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπέπηεη
ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηνπο
ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ,
πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη
(20) πεξαηηΫξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο,
ηεθκαέξεηαη απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο.
Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ:


Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα, πνπ ζπλεπΪγεηαη ηε δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ παξΫρνληα
ππεξεζέεο



Γεγνλφηα πνπ εκπνδέδνπλ ηε κεηαθέλεζε ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο θαη νθεέινληαη ζε ηξέηνπο



Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο



Πιεκκχξα



εηζκφο



Πφιεκνο

Μφλν ε Ϋγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Δζληθά Λπξηθά θελά ηεο αλψηεξεο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν Αλαδφρνο ηνλ
απαιιΪζζεη απφ ηηο ζπλΫπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο ηνπ Ϋξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 29.

Πνηληθέο Ρήηξεο - Δθπηψζεηο

Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα επηβΪιινληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32 ηνπ
Π.Γ. 118/2007, αλαινγηθΪ εθαξκνδφκελν, εθηφο θαη αλ απφ θνηλνχ απνθαζηζζεέ ε παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο
παξΪδνζεο ηνπ Ϋξγνπ, εγγξΪθσο απνδεηθλπφκελε.
Γηα ππΫξβαζε ηεο πξνζεζκέαο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ κεγαιχηεξεο ησλ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη
Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ, απεπζχλεη Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ζηνλ ΑλΪδνρν λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο θαζπζηεξεκΫλεο
ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ζε πεξέπησζε κε
ζπκκφξθσζεο, ηνλ θεξχζζεη Ϋθπησην, κε θαηΪπησζε ηεο Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο.
Γηα ηε δηαδηθαζέα θαη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο Ϋθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 34 παξΪγξαθνη 4 θαη 6 ηνπ
Π.Γ.118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ».
Δπέζεο, ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο
ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο.
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Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο απνδεέμεη φηη ε
θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.

ΑΡΘΡΟ 30.

Καηαγγειία

Ζ Δζληθά Λπξηθά θελά δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη αδεκέσο ηεο ζχκβαζε κε Ϊκεζε ηζρχ, ζηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ
νπνέα ν ΑλΪδνρνο παξαβηΪζεη νπνηνλδάπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δνζΫληνο φηη φινη ζεσξνχληαη
νπζηψδεηο.
Δπέζεο ε Δζληθά Λπξηθά θελά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο λα θαηαγγεέιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε
κε ηνλ ΑλΪδνρν κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. ηε πεξέπησζε απηά, ν ΑλΪδνρνο πΫξαλ ηεο ακνηβάο
γηα ην Ϋξγν, πνπ Ϋρεη εθηειΫζεη κΫρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειέαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο
απνδεκέσζε εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο θαηαγγειέαο θαη εθφζνλ απηΪ εέηε
Ϋρνπλ παξαιεθζεέ εέηε ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ελφο εθ
ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε
ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά
επρΫξεηα ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο, ε νπνέα δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα. Δπέζεο ζε πεξέπησζε
ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ. θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε
ζπλΫρηζε ά φρη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο.

ΑΡΘΡΟ 31.

Δπίιπζε Γηαθνξψλ – Δθαξκνζηέν Γίθαην

Ζ χκβαζε δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ δέθαην. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν ΑλΪδνρνο ζα θαηαβΪινπλ θΪζε
πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζε θΪζε δηαθνξΪο ζρεηηθάο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεέ λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο
ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ εθηΫιεζε ά ηελ εθαξκνγά ηεο χκβαζεο ά εμ αθνξκάο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
ε πεξέπησζε πνπ δελ επηηεπρζεέ θηιηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο κΫζα ζε ρξνληθά πξνζεζκέα ελφο κάλα απφ ηελ
εκθΪληζε ηεο δηαθνξΪο, απηά επηιχεηαη βΪζεη ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο θαη αξκφδηα ζα εέλαη ηα Γηθαζηάξηα πνπ
εδξεχνπλ ζηελ Αζάλα.
Γελ απνθιεέεηαη φκσο, γηα νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κΫξε, λα πξνβιεθηεέ ζηε
ζχκβαζε πξνζθπγά ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, αληέ ησλ Γηθαζηεξέσλ, ζε δηαηηεζέα ζχκθσλα πΪληα κε ηελ Διιεληθά
Ννκνζεζέα θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλάζνπλ. Αλ δελ επΫιζεη ηΫηνηα ζπκθσλέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επέιπζε
ηεο δηαθνξΪο αλάθεη ζηα ΔιιεληθΪ Γηθαζηάξηα θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπΪλσ ΠαξΪγξαθν.
Γηα ζΫκαηα πνπ δελ ξπζκέδνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, εθαξκφδεηαη ην π.δ. 118/10.7.2007, π.δ. 60/2007 θαη
ν ΑΚ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 32.

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πνπ πινπνηεί ε Δζληθή Λπξηθή θελή

Ζ Δζληθά Λπξηθά θελά σο Γηθαηνχρνο (ΦνξΫαο Τινπνέεζεο) ηνπ ΔΠ «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» πινπνηεέ
ηηο ΠξΪμεηο κε ηέηιν «Ζ φπεξα δηαδξαζηηθΪ ζηα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ΠξνγξΪκκαηνο
«Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε- Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Σακεέν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο.
Δηδηθφο ζηφρνο ηνπ ΔΠ ΔΓΒΜ εέλαη ε «Αλακφξθσζε, εθζπγρξνληζκφο θαη απνθΫληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηάκαηνο – ελέζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ θαη θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ». ην πιαέζην ηνπ εηδηθνχ
απηνχ ζηφρνπ, νη ΠξΪμεηο δέλνπλ Ϋκθαζε ζε δξΪζεηο θαη παξεκβΪζεηο πνπ ελζσκαηψλνπλ πνιηηηζηηθΪ ζηνηρεέα, φρη
κφλν εμνηθεηψλνληαο ηα παηδηΪ κε ηηο ηΫρλεο (εηδηθΪ κε κε δηαδεδνκΫλεο κνξθΫο ηΫρλεο φπσο εέλαη ε φπεξα), αιιΪ
θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηΫρλεο σο δηδαθηηθφ εξγαιεέν.
Βαζηθφ αληηθεέκελν ησλ ΠξΪμεσλ εέλαη ε νξγΪλσζε θαη πινπνέεζε δξΪζεσλ ελζσκΪησζεο πνιηηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ
ζηελ εθπαέδεπζε κΫζσ ηεο πινπνέεζεο πεξηνδεέαο κε δηαδξαζηηθΫο κνπζηθφ-ζεαηξηθΫο παξαζηΪζεηο, εηδηθΪ γηα
παηδηΪ, ζε ζρνιεέα ηεο επηθξΪηεηαο θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηα νινάκεξα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα ηνπ Δληαένπ ΑλακνξθσκΫλνπ
Δθπαηδεπηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνο (ΔΑΔΠ), φπσο απηΪ νξέδνληαη ζηε ζρεηηθά Τπνπξγηθά Απφθαζε θαη ζηηο
ηξνπνπνηάζεηο απηάο.
ην πιαέζην ησλ ελ ιφγσ ΠξΪμεσλ ε ΔΛ πξφθεηηαη λα πινπνηάζεη 25παξαζηΪζεηο ζε ΓεκνηηθΪ ρνιεέα ηνπ
Δληαένπ ΑλακνξθσκΫλνπ Δθπαηδεπηηθνχ ΠξνγξΪκκαηνοζηηο (8) ΠεξηθΫξεηεο χγθιηζεο (Αλαηνιηθά Μαθεδνλέα –
ΘξΪθε, Ήπεηξνο, Θεζζαιέα, Γπηηθά ΔιιΪδα, Πεινπφλλεζνο, Ηφληνη ΝεζηΪ, Κξάηε, ΝεζηΪ Βνξεένπ Αηγαένπ)θαηΪ ην
δεχηεξν εμΪκελν ηνπ ζρνιηθνχ Ϋηνπο 2014 -2015.
Οι πόλειρ ζηιρ οποίερ θα ππαγμαηοποιηθούν οι παπαζηάζειρ, καθώρ και ο σπονικόρ ππογπαμμαηιζμόρ ηοςρ
παπαηίθενηαι ζηο Παπάπηημα Ι, Τπόδειγμα 2 «Δνδεικηικό Υπονοδιάγπαμμα Παπαζηάζεων». ημειώνεηαι όηι η
Αναθέηοςζα Απσή διαηηπεί ηο δικαίωμα αλλαγήρ ηων πποαναθεπθένηων πόλεων, έωρ ποζοζηού 25%. Σο οπιζηικό
ππόγπαμμα ηων παπαζηάζεων θα δοθεί ζηον Ανάδοσο από ηην Αναθέηοςζα Απσή ενηόρ 20 ημεπών από ηην
ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ.

ΑΡΘΡΟ 33.

Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ

Αληηθεέκελν ηνπ Έξγνπ πνπ ν ΑλΪδνρνο θαιεέηαη, κΫζσ ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο λα πινπνηάζεη, απνηειεέ:


ε παξνρή ππεξεζηψλ δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο



θΪιπςε δηαλπθηεξεχζεσλ θαη παξνρά κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ κε πνχικαλ, πινέν ά θαη
αεξνπνξηθψο ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ
εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο θαηΪ ηε δηΪξθεηα δηελΫξγεηαο ηνπ ηξέηνπ
θχθινπ ησλ παξαζηΪζεσλ.

ΑλαιπηηθΫο ιεπηνκΫξεηεο ζρεηηθΪ κε ηηο ππεξεζέεο πνπ ζα απαηηεζνχλ, πξνζδηνξέδεηαη ζε επφκελν Ϊξζξν (Άξζξν
34 ηεο παξνχζαο).
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ΑΡΘΡΟ 34.

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ

Ζ πινπνέεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Ϋξγνπ μεθηλΪεη κε ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ ιάμε
ηνπ Ϋξγνπ, άηνη ηελ 30/06/2015. ε πεξέπησζε παξΪηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ΠξΪμεο κεηαηέζεηαη ν
ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ.
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο αλΪ πΪζα ζηηγκά, εθφζνλ ην θξέλεη ζθφπηκν
αηηηνινγεκΫλα, εθπιεξψλνληαο παξΪιιεια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ ΑλΪδνρν κΫρξη ηεο ρξνληθάο απηάο
ζηηγκάο.
ΜεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνέεζεο γέλεηαη,θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην αξ.24 παξ.4 ηνπ ΠΓ 118/2007,
χζηεξα απφ Ϋθδνζε αηηηνινγεκΫλεο ζρεηηθάο απφθαζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, θαηφπηλ πξφηεξεο γλψκεο ηεο
Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο.ε θΪζε πεξέπησζε, ε κεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνέεζεο δελ επηθΫξεη θακέα
ηξνπνπνέεζε ζην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ, ν δε ΑλΪδνρνο δε δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηξνπνπνέεζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ά επηπιΫνλ απνδεκέσζε.
Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηε κεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνέεζεο, ε αθνινπζεηΫα δηαδηθαζέα εέλαη ε εμάο:
ΑξρηθΪ ππνβΪιιεηαη ην αέηεκα γηα ηε κεηΪζεζε ηνπ ρξφλνπ πινπνέεζεο θαη δηαηππψλεηαη εηζάγεζε απφ ηελ
Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαηΑμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.ηε ζπλΫρεηα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνηνχ πξνβεέ ζηελ
Ϋγθξηζε ηεο σο Ϊλσ εηζάγεζεο ιακβΪλεηηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο, ζχκθσλα κε ην Ϊξ. 3 ηνπ Ν.
3614/2007. ΣΫινο, πξαγκαηνπνηεέηαη ε ηξνπνπνέεζε σο πξνο ηε κεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνέεζεο.

ΑΡΘΡΟ 35.

Πξνδηαγξαθέο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ

ην πιαέζην ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα αλαιΪβεη λα παξΪζρεη ηα αθφινπζα ηΫζζεξα (4) εέδε
ππεξεζηψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη γηα θΪζε εέδνο ππεξεζηψλ.
1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:
Μέζζσζε δσκαηέσλ κνλφθιηλσλ /δέθιηλσλ (2.415 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο
νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο (εθεμάο
αλαθεξφκελνη σο πλεξγΪηεο) ζε μελνδνρεέα4 αζηέξσλ θαη άλσζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο,
φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
Δίδνο Γσκαηίνπ

Αξηζκφο Γσκαηίσλ

Μνλφθιηλν

1690

Γέθιηλν

725

Δπηζεκαέλεηαη φηη:


ηα μελνδνρεέα ζα πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε απφζηαζε ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε Ϋγθαηξε θαη
απξφζθνπηε κεηΪβαζε ησλ δηακελφλησλ ζην θΫληξν ηεο πφιεο



ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλεηαη πξσηλφ



ε κέζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηέσλ αθνξΪ φιε ηελ πεξένδν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, εληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Χζηφζν, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη Ϋθηαθηεο
αλΪγθεο δηακνλάο ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζέεο θαηΪ ηηο
δηαθνπΫο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.
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ν ΑλΪδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αθξηβά αξηζκφ ησλ δσκαηέσλ ζε θΪζε πξννξηζκφ ηνπιΪρηζηνλ 10
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηνπ θΪζε ηαμηδηνχ. Χζηφζν, ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη ηπρφλ
Ϋθηαθηεο αλΪγθεο, πνπ αθνξνχλ κΫρξη ην 5% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ πνζνηάησλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΠξΪμεο θαη ρσξέο αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο.

2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:
ΑγνξΪ εθαηφλ εέθνζη (120) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ,απιάο κεηΪβαζεο γηα ηε κεηαθνξΪησλ κειψλ ηεο
πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο
θελάο, ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2
ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
Δπηζεκαέλνληαη ηα αθφινπζα:


ε αγνξΪ ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ αθνξΪ φιε ηελ πεξένδν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράεληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ΑλΪδνρνο γηα ηελ πεξέπησζε νκαδηθψλ εηζηηεξέσλ ζα
ελεκεξψλεηαη ηνπιΪρηζηνλ 15 εκΫξεο πξηλ γηα ηελ αθξηβά εκεξνκελέα ηεο κεηαθέλεζεο, σζηφζν, ζα πξΫπεη
λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη Ϋθηαθηεο αλΪγθεο κεηαθνξΪο ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξΪμεο θαη ρσξέο αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο. Δπέζεο, δελ ζα απαηηεζνχλ
ππεξεζέεο θαηΪ ηηο δηαθνπΫο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.



ε αγνξΪ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ πεξηιακβΪλεη ηελ αγνξΪ εηζηηεξέσλ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν απφ
αεξνπνξηθΫο εηαηξεέεο νη νπνέεο Ϋρνπλ δηθαέσκα πξνζγεέσζεο ζην αεξνδξφκην ΔιεπζΫξηνο ΒεληδΫινο,
πΪηα Αηηηθάο



ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαζέζηαηαη δπλαηά ε εμαζθΪιηζε ζπγθεθξηκΫλεο ππεξεζέαο απηνχ ηνπ εέδνπο
πξνο ηνπο ζπλεξγΪηεο, γηα απνδεδεηγκΫλνπο ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο, ν ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη λα θαιχςεη
θαη ηηο ελδερνκΫλσο πξνθχπηνπζεο δηαλπθηεξεχζεηο ζπλεξγαηψλ, θαηφπηλ επηθνηλσλέαο θαη ζρεηηθάο
Ϋγθξηζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο



ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιά ησλ εηζηηεξέσλ θαη ησλ αληέζηνηρσλ
vouchers ζηα γξαθεέα ηεο ΔΛ ά/θαη ηελ ειεθηξνληθά απνζηνιά ησλ vouchers θαη e-tickets.

3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:
Α. ΑγνξΪ εθαηφλ εέθνζη ηξηψλ (123)αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ κεη’ επηζηξνθάο, γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ
κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο
Λπξηθάο θελάο.
Β. ΑγνξΪ αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ γηα ηε κεηαθνξΪ ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε κεηαθνξΪ ελφο
ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ.
Δπηζεκαέλνληαη ηα αθφινπζα:


ε αγνξΪ ησλ αθηνπιντθψλεηζηηεξέσλ αθνξΪ φιε ηελ πεξένδν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράεληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Χζηφζν, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη Ϋθηαθηεο
αλΪγθεο κεηαθνξΪο ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξΪμεο θαη ρσξέο αχμεζε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο. Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζέεο θαηΪ ηηο δηαθνπΫο ησλ
ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.
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4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:
Α. Μέζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ, κε νδεγφ,γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο
πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο
Λπξηθάο θελάο γηα 90 εκΫξεο ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην
ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
Β. Μέζζσζε minibus, δπλακηθφηεηαο 12 ζΫζεσλ, κε νδεγφ γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο,
ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο γηα 15 εκΫξεο
ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2 ηνπ
παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
Δπηζεκαέλνληαη φηη ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν θαη ην minibus:


ζα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο
ζχκβαζεο. αιιΪ θαη γηα νπνηαδάπνηε Ϋθηαθηε πεξέπησζε. Χζηφζν, ε ρξάζε ηνπο δελ ζα μεπεξλΪεη ηελ
θαηΪ λφκν ψξα απαζρφιεζεο αλΪ εκΫξα. Δπέζεο, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ
δηαθνπψλ ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.



ζα εέλαη θαηλνχξηα ά κεηαρεηξηζκΫλααιιΪ ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε, θιηκαηηδφκελαθαη ζα εμαζθαιέδνπληελ
αζθαιά θαη Ϊλεηε κεηαθέλεζε ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα εμεηΪζεη ην δηαζΫζηκν
ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν θαη ην minibus πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εθπιάξσζε ησλ αλσηΫξσ. ε
πεξέπησζε βιΪβεο ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ηα αληηθαηαζηάζεη Ϊκεζα κε Ϊιια νράκαηα, έδησλ
πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνέα ζα εμεηαζζνχλ επέζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Σν θφζηνο γηα ηελ επηζθεπά
ηεο βιΪβεο βαξαέλεη ηνλ ΑλΪδνρν.



γηα ηα πξνζθεξφκελα νράκαηα ζα παξΫρνληαη φια ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαηαιιειφηεηαο (Ϊδεηα, ηΫιε
θπθινθνξέαο, ηερληθφο Ϋιεγρνο ΚΣΔΟ θ.ι.π.)



ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν ζα θΫξεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη ζηηο 3 πιεπξΫο ηνπ, ην νπνέν ζα δνζεέ ζηνλ
ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά

Δπέζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα Ϋμνδα δηνδέσλ, θαπζέκσλ, αζθΪιεηαο, service θιπ, θαζψο θαη ε ακνηβά/δηακνλά θαη
δηαηξνθά ησλ νδεγψλ ησλ νρεκΪησλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν.Χζηφζν, ην θφζηνο ησλ αθηνπιντθψλ
εηζηηεξέσλ ηνπ νδεγνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ ζα θαιπθζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά,
ζην πιαέζην ηνπ Έξγνπ.
ΣΫινο, επηζεκαέλεηαη φηη ν αλΪδνρνο ζα πξΫπεη ηεξεέ ηα νξηδφκελα: α. ζην Ϊξ. 1 ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α/1211-2012) «Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζένπ Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο 2013-2016 - Δπεέγνληα ΜΫηξα
Δθαξκνγάο ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζένπ Γεκνζηνλνκηθάο ηξαηεγηθάο 2013-2016» φπσο
ηζρχεη β. ζηελ ππ’ αξηζκ. 15732/2012 (ΦΔΚ 3053 Β/18-11-2012) ΚΤΑ « ξνη θαη πξνυπνζΫζεηο εθκέζζσζεο
επηβαηεγψλ ηδησηηθάο ρξάζεο απηνθηλάησλ κε νδεγφ απφ ηνπξηζηηθΪ γξαθεέα, γξαθεέα ελνηθηΪζεσο απηνθηλάησλ
θαη εηαηξεέεο θαη ζπλεηαηξηζκνχο Δπηβαηεγψλ Γεκφζηαο Υξάζεο απηνθηλάησλ» γ. ζηνλ Ν.711/77 (ΦΔΚ 284 Α/27-977) «Πεξέ Δηδηθψλ Σνπξηζηηθψλ Λεσθνξεέσλ» φπσο ηζρχεη.
Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο γηα ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ λα δηαηεξεέ θαζφιε ηε δηΪξθεηα ηεο
ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ αξγηψλ θαη κε εξγΪζηκσλ εκεξψλ) Ϋλα Ϊηνκν ην νπνέν ζα δεισζεέ θαηΪ ηελ
ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεογηα λα επνπηεχεη ηελ θαλνληθά εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ θαη λα αλαιακβΪλεη ηελ Ϊκεζε ξχζκηζε
θΪζε ζρεηηθνχ δεηάκαηνο πνπ πξνθχπηεη ά ηελ Ϊξζε θΪζε Ϊιιεο Ϋθηαθηεο αλσκαιέαο ά εκπνδένπ θαη γεληθΪ λα
ιακβΪλεη, ρσξέο ρξνλνηξηβά ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά,θΪζε θαηΪιιειν κΫηξν γηα ηελ θαλνληθά
εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ. ΔλδΫρεηαη, δε, ζε εμαηξεηηθΫο πεξηπηψζεηο λα απαηηεζεέ ε επηηφπηα παξνπζέα ηνπαηφκνπ απηνχ.
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Σα αλσηέξσ απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ηνπο νπνίνπο νη ππνςήθηνη απνδέρνληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ηνπο.

Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα απμάζεη ά λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ
νκνεηδψλ ππεξεζηψλ. Οπνηαδάπνηε ηξνπνπνέεζε ησλ πνζνηάησλ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα πξΫπεη λα γέλεη
ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 38, παξ. 5 ηεο ΤΠΑΤΓ. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ιφγσ
κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, δελ αλαηεζεέ θαη δελ αλαισζεέ ην
ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ
ακνηβά γηα ηηο παξαζρεζεέζεο Ϋσο ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζέεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα θαη παξαηηεέηαη ξεηΪ, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδάηεζε ηνπ ππνινέπνπ ηεο ακνηβάο θαη
νπνηαζδάπνηε κνξθάο απνδεκέσζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ 1νΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΜΗΘΧΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΧΝ ΓΧΜΑΣΗΧΝ»
Δίδνο Γσκαηίνπ

Αξηζκφο Γσκαηίσλ

Μνλφθιηλν

1690

Γέθιηλν

725

Πξνθεξφκελε ηηκή / εκέξα
(€)(ρσξέο ΦΠΑ)

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή
(€) (πιΫνλ ΦΠΑ)

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (€)
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ 2ν ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ»
Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο

Αξηζκφο Δηζηηεξίσλ

Παξνρά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ
εζσηεξηθνχ, απιάο κεηΪβαζεο

120

Κφζηνο αλά εηζηηήξην (€)*

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (€)

* Σν θφζηνο ζπκπεξηιακβΪλεη φιεο ηηο λφκηκεο επηβαξχλζεηο (πρ θφξνη αεξνδξνκέσλ, πξνκάζεηεο αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη ινηπΫο ρξεψζεηο) θαη απνηειεέ ην ηειηθφ
πιεξσηΫν πνζφ.
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ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ 3ν ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΑΓΟΡΑ ΑΚΣΟΠΛΟΨΚΧΝ ΔΗΗΣΖΡΗΧΝ»
3.1 Δηζηηήξηα Δπηβαηψλ
Γξνκνιφγην

Αξηζκφο εηζηηεξίσλ

ΠεηξαηΪο – ΖξΪθιεην, ΥαληΪ – ΠεηξαηΪο

38

ΠεηξαηΪο – Μπηηιάλε – ΠεηξαηΪο

5

Ζγνπκελέηζα – ΚΫξθπξα - Ζγνπκελέηζα

40

Κπιιάλε – ΕΪθπλζνο - Κπιιάλε

40

Κφζηνο αλά εηζηηήξην (€)

πλνιηθή Σηκή εηζηηεξίσλ (€)

Ναχια ηνπξηζηηθνχ
ιεσθνξείνπ

πλνιηθφ Κφζηνο (€)

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΙΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΒΑΣΩΝ
3.2 Ναχια θνξηεγνχ θαη ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ
Γξνκνιφγην

Ναχια Φνξηεγνχ

ΠεηξαηΪο – ΖξΪθιεην, ΥαληΪ – ΠεηξαηΪο
ΠεηξαηΪο – Μπηηιάλε – ΠεηξαηΪο
Ζγνπκελέηζα – ΚΫξθπξα - Ζγνπκελέηζα
Κπιιάλε – ΕΪθπλζνο - Κπιιάλε
ΚΟΣΟ ΝΑΤΛΩΝ ΦΟΡΣΗΓΟΤ - ΛΔΩΦΟΡΔΙΟΤ
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πλνιηθφ θφζηνο 3νπ Δίδνπο Τπεξεζηψλ «Αγνξά Αθηνπιντθψλ
Δηζηηεξίσλ» (€)

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ 4ν ΔΗΓΟ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΜΗΘΧΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟΤ»
Αξηζκφο
εκεξψλ

Πεξηγξαθή Τπεξεζίαο

ΓηΪζεζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ
δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ

90

ΓηΪζεζε minibus δπλακηθφηεηαο 12
ζΫζεσλ

15

Πξνθεξφκελε ηηκή /
εκέξα (€)
(ρσξέο ΦΠΑ)

πλνιηθή πξνζθεξφκελε
ηηκή (€)
(πιΫνλ ΦΠΑ)

πλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή (€)
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ)

ΠΗΝΑΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Δίδνο Τπεξεζηψλ

Κφζηνο ρσξίο ΦΠΑ

Κφζηνο κε ΦΠΑ (αξηζκεηηθά)

1ν Δίδνο «Μέζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηέσλ»
2ν είδνο «ΑγνξΪ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ»
3ν είδνο «ΑγνξΪ αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ»
4ν είδνο «Μέζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ»
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΡΓΟΤ
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Κφζηνο κε ΦΠΑ (νινγξάθσο)

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2:ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ
ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟ

25

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

1

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

1

26

Σξέπνιε

2

ΛΪξηζα

2

27

Σξέπνιε

3

ΛΪξηζα

28

ΔΠΙΣΡΟΦΗ

4

ΜΑΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

1

1

ΑΡΓΗΑ

Αγξέλην

2

2

Μεζνιφγγη

3

Αγξέλην

3

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

3

Μεζνιφγγη

4

ΔΠΙΣΡΟΦΗ

4

εηεέα

4

εηεέα

5

ΛεραηλΪ (Γάκνο
Αλδξαβέδαο –
Κπιιάλεο)
ΛεραηλΪ (Γάκνο
Αλδξαβέδαο –
Κπιιάλεο)

5

ΓξΪκα

5

5

6

ΓξΪκα

6

6

7

7

7

ΖξΪθιεην

7

8

8

8

ΖξΪθιεην

8

ΕΪθπλζνο

6

9

ΞΪλζε

9

9

9

ΕΪθπλζνο

10

ΞΪλζε

10

10

10

ΔΠΙΣΡΟΦΗ

11

11

ΡΫζπκλν
ΡΫζπκλν

11
12

Αιεμαλδξνχπνιε

12

12

11

13

Αιεμαλδξνχπνιε

13

13

14

14

14

ΥαληΪ

13

15

15

15

ΥαληΪ

14

12

16

ΚαβΪια

16

16

ΔΠΙΣΡΟΦΗ

15

17

ΚαβΪια

17

17

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

16

18

18

Ίζζκηα

17

Ίζζκηα

18

18
19

ΛΪξηζα

19

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

19

20

ΛΪξηζα

20

Πνιπρλέηνο
Μπηηιάλεο

20

21

ΔΠΙΣΡΟΦΗ

21

Πνιπρλέηνο
Μπηηιάλεο

21

Άξηα

20

22

Άξηα

21

19

22

22

23

23

Μπηηιάλε

23

22

24

24

Μπηηιάλε

24

23

25

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

25

ΔΠΙΣΡΟΦΗ

25

ΚΫξθπξα

24

26

Σξέθαια

26

ΑΝΑΥΩΡΗΗ

26

ΚΫξθπξα

25
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ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ

ΜΑΡΣΙΟ
27

Σξέθαια

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΜΑΙΟ

ΙΟΤΝΙΟ

27

Μεζζάλε

27

26

28

28

Μεζζάλε

28

ΠξΫβεδα

27

29

29

ΚαιακΪηα

29

ΠξΫβεδα

28

ΚαιακΪηα
30

ΗσΪλληλα

31

ΗσΪλληλα

30

ΔΠΙΣΡΟΦΗ
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30

29

31

30

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 1:ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Δθδφηεο: ……………………………………………………………………………………
Ζκεξνκελέα Έθδνζεο: ………………………………………………………………………
Πξνο ηελ Δζληθά Λπξηθά θελά
(πιάξε δηεχζπλζε)

Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΩ …………………, πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ
2% ηεο πξνεθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ.
Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγΫηεκα ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ ……… ππΫξ ηεο
Δηαηξεέαο …………………………………, νδφο ………………………………, αξηζκφο …………… (ά ζε πεξέπησζε
Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο ππΫξ ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμέαο ησλ εηαηξεηψλ (1) ……………………, (2)
……………………………, θιπ. θαη αηνκηθΪ γηα θΪζε κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ
κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο εηαηξεηψλ), γηα ηελ ζπκκεηνρά ηεο ζηνλ
δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάοζηηο............. ά ζε θΪζε αλαβνιά απηνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ
Ϋξγνπ «Παξνρά ππεξεζηψλ κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο - γ' θχθινο παξαζηΪζεσλ» ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζκφ
………………… Πξνθάξπμά ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρά ζηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο
ηεο ελ ιφγσ εηαηξεέαο(ζε πεξέπησζε Έλσζεο: φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο Δηαηξεηψλ θαη θΪζε κΫινπο απηάο
αηνκηθΪ θαζ' φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακηΪ
απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο ά εΪλ εέλαη λφκηκε ά
εΪλ ππΪξρεη ζε ηξεηο (3) εκΫξεο κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.
ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο
ραξηνζάκνπ.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη ηελ …………………………………….3
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηάο ζα παξαηαζεέ εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα ζαο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελέα ιάμεο ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαέλεη ην φξην εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ απφ ην
Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.

3

Η εγγύηζη ζςμμεηοσήρ ππέπει να ιζσύει ηοςλάσιζηον για ηπιάνηα (30) ημέπερ μεηά ηη λήξη ηος σπόνος ιζσύορ ηηρ

πποζθοπάρ
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2: ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ

Δθδφηεο………………………………………………………………………………………
Ζκεξνκελέα Έθδνζεο ……………………….………………………………………………
Πξνο ηελ Δζληθά Λπξηθά θελά
(πιήξε δηεχζπλζε)
Δγγχεζή καο ππ' αξηζκφλ ………………………………… γηα ΔΤΡΩ …………………

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιά αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα
παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγΫηεκα ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο ππΫξ ηεο Δηαηξεέαο ……………………………………,
νδφο ………………………………, αξηζκφο ……… (ά ζε πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο ππΫξ ηεο
Έλσζεο/Κνηλνπξαμέαο ησλ εηαηξεηψλ (1) …………………………, (2) ……………………, θιπ. θαη αηνκηθΪ γηα θΪζε
κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο
Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο εηαηξεηψλ), κΫρξη ην πνζφλ ησλ ΔΤΡΧ ………… (πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο
ζχκβαζεο ρσξέο λα ππνινγέδεηαη ν ΦΠΑ) ζην νπνέν θαη κφλν πεξηνξέδεηαη ε εγγχεζά καο γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ηνπ
Ϋξγνπ θαη ηελ πηζηά εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπΪλσ αλΪδνρν ππΫξ ηνπ νπνένπ
εγγπφκαζηε θαη ηελ νπνηαδάπνηε απαέηεζε ηνπ θπξένπ ηνπ Ϋξγνπ θαη' απηνχ, πνπ πεγΪδεη απφ ηελ ππ’ αξ.
………………….ζχκβαζε γηα ην Ϋξγν «Παξνρά ππεξεζηψλ κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο - γ' θχθινο παξαζηΪζεσλ».
Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο θαη θαζελφο αηνκηθΪ.
Απφ ηελ εγγχεζε απηά ζα απαιιΪμνπκε ηνλ παξαπΪλσ γηα ηνλ νπνένλ Ϋρνπκε εγγπεζεέ κεηΪ ηελ επηζηξνθά ηεο
παξνχζαο ά κε βΪζε Ϋγγξαθε εληνιά ζαο. Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα ζαο
θαηαβΪιινπκε ρσξέο αληέξξεζε θαη ρσξέο ΫξεπλαεΪλ ππΪξρεη ά εΪλ εέλαη λφκηκε ε απαέηεζε, νιηθΪ ά κεξηθΪ, ζε
πεξέπησζε νιηθνχ ά κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βΪξνπο απηνχ ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδφζεθε ε παξνχζα
κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο πξνο εκΪο.
Ζ παξνχζα εέλαη αφξηζηεο δηΪξθεηαο θαη ηζρχεη κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε
δάισζά ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδΪ καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε.
ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο
ραξηνζάκνπ.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ,
ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαέλεη ην φξην εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζηεέ απφ ην
Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ3:ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ - Γ' ΚΤΚΛΟ
ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ»

ηελ Αζάλα, ζάκεξα, ……………………………… 2015, εκΫξα ……………………….., κεηαμχ:
α) αθελφο ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο ( εθεμάο θαινχκελε ΔΛ), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα νδφο Αθαδεκέαο 59, Σ.Κ.
10679 θαη εθπξνζσπεέηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ …………… β) αθεηΫξνπ ηνπ θνπ
…………………...…………..…. ηνπ …..…………, …………….., η.θ. ……..…. θαη κε Α.Φ.Μ. …………., Γ.Ο.Τ.
……………. (ζην εμάο θαινχκελνο «…….»αθνχ Ϋιαβαλ ππφςε:
Α)

Σελ ππ’ αξηζ. __/2014 Γηαθάξπμε Γηαγσληζκνχ

Β)
Σα ΠξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ Ϋξγνπ «ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ - Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ», κε εκεξνκελέεο:
__________________ θαη ___________________,
Γ)
Σελαπφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο ΔΛ γηα ηελ Καηαθχξσζε ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηνπ
Ϋξγνπ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ - Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ», κε εκεξνκελέα
____________ ηεο _________ ζπλεδξέαζεοθαη
Γ)
Σελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΝΖ - Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΧΝ»
(ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο) ζπκθσλάζεθαλ, ζπλνκνινγάζεθαλ θαη
ζπλαπνδΫρηεθαλ ηα παξαθΪησ:
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ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε εληΪζζεηαη ζην Ϋξγν κε ηέηιν «Ζ φπεξα δηαδξαζηηθΪ ζηα ΓεκνηηθΪ ρνιεέα» (θσδηθφο MIS
ΠξΪμεο: 352485), ην νπνέν εληΪρζεθε ζην πιαέζην ηνπ ΔΠ «Δθπαέδεπζε θαη Γηα Βένπ ΜΪζεζε» κε
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε- Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο
θαη ζπγθεθξηκΫλα πεξηιακβΪλεηαη ζην ΤπνΫξγν 6 ηνπ σο Ϊλσ Ϋξγνπ (ρξεκαηνδνηεέηαη απφ ηνλ Άμνλα 1 ηνπ ΔΠ
ΔΓΒΜ).
Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξΪ ππεξεζέεο κε CPV 63510000-7: Τπεξεζέεο ηαμηδησηηθψλ
πξαθηνξεέσλ θαη ζπλαθεέο ππεξεζέεοθαηCPC 7471.
ην πιαέζην ηνπ παξφληνο Ϋξγνπ, ν ππνςάθηνο ΑλΪδνρνο ζα αλαιΪβεη λα παξΪζρεη ηα αθφινπζα ηΫζζεξα(4) εέδε
ππεξεζηψλ, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, φπσο απηΫο πεξηγξΪθνληαη γηα θΪζε εέδνο ππεξεζηψλ.
1ν είδνο «Μίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ»:
Μέζζσζε δσκαηέσλ κνλφθιηλσλ / δέθιηλσλ (2.415 δηαλπθηεξεχζεηο) γηα ηε δηακνλά ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο
νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο ζε
μελνδνρεέα 4 αζηέξσλ θαη άλσ ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην
ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο. Δπηζεκαέλεηαη φηη:


ηα μελνδνρεέα ζα πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε απφζηαζε ηΫηνηα, ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε Ϋγθαηξε θαη
απξφζθνπηε κεηΪβαζε ησλ δηακελφλησλ ζην θΫληξν ηεο πφιεο



ζηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλεηαη πξσηλφ



ε κέζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηέσλ αθνξΪ φιε ηελ πεξένδν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράεληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Χζηφζν, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη Ϋθηαθηεο
αλΪγθεο δηακνλάο ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζέεο θαηΪ ηηο
δηαθνπΫο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.



ν ΑλΪδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ αθξηβά αξηζκφ ησλ δσκαηέσλ ζε θΪζε πεξηνξηζκφ ηνπιΪρηζηνλ 10
εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηνπ θΪζε ηαμηδηνχ. Χζηφζν, ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη ηπρφλ
Ϋθηαθηεο αλΪγθεο, πνπ αθνξνχλ κΫρξη ην 5% ησλ πξνθεξπζζφκελσλ πνζνηάησλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ΠξΪμεο θαη ρσξέο αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο.
Δίδνο Γσκαηίνπ

Αξηζκφο Γσκαηίσλ

Μνλφθιηλν

1690

Γέθιηλν

725

2ν είδνο «Αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ»:
ΑγνξΪ εθαηφλ εέθνζη (120) αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ, απιάο κεηΪβαζεο γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο
πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο
θελάο, ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2
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ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.

Δπηζεκαέλνληαη ηα αθφινπζα:


ε αγνξΪ ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ αθνξΪ φιε ηελ πεξένδν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράεληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Δπηζεκαέλεηαη φηη ν ΑλΪδνρνο γηα ηελ πεξέπησζε νκαδηθψλ εηζηηεξέσλ ζα
ελεκεξψλεηαη ηνπιΪρηζηνλ 15 εκΫξεο πξηλ γηα ηελ αθξηβά εκεξνκελέα ηεο κεηαθέλεζεο, σζηφζν, ζα πξΫπεη
λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη Ϋθηαθηεο αλΪγθεο κεηαθνξΪο ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ. Δπέζεο, δελ ζα
απαηηεζνχλ ππεξεζέεο θαηΪ ηηο δηαθνπΫο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.



ε αγνξΪ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξέσλ πεξηιακβΪλεη ηελ αγνξΪ εηζηηεξέσλ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν απφ
αεξνπνξηθΫο εηαηξεέεο νη νπνέεο Ϋρνπλ δηθαέσκα πξνζγεέσζεο ζην αεξνδξφκην ΔιεπζΫξηνο ΒεληδΫινο,
πΪηα Αηηηθάο



ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ θαζέζηαηαη δπλαηά ε εμαζθΪιηζε ζπγθεθξηκΫλεο ππεξεζέαο απηνχ ηνπ εέδνπο
πξνο ηνπο ζπλεξγΪηεο, γηα απνδεδεηγκΫλνπο ιφγνπο αλσηΫξαο βέαο, ν ΑλΪδνρνο αλαιακβΪλεη λα θαιχςεη
θαη ηηο ελδερνκΫλσο πξνθχπηνπζεο δηαλπθηεξεχζεηο ζπλεξγαηψλ, θαηφπηλ επηθνηλσλέαο θαη ζρεηηθάο
Ϋγθξηζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο



ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε, εθηχπσζε θαη απνζηνιά ησλ εηζηηεξέσλ θαη ησλ αληέζηνηρσλ
vouchers ζηα γξαθεέα ηεο ΔΛ ά/θαη ηελ ειεθηξνληθά απνζηνιά ησλ vouchers θαη e-tickets.

3ν είδνο «Αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ»:
Α. ΑγνξΪ εθαηφλ εέθνζη ηξηψλ (123)αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ εζσηεξηθνχ κεη’ επηζηξνθάο, γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ
κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο
Λπξηθάο θελάο.
Β. ΑγνξΪ αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ γηα ηε κεηαθνξΪ ελφο θνξηεγνχ, 19 ηφλσλ, θαζψο θαη ηε κεηαθνξΪ ελφο
ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ, δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ.
Δπηζεκαέλνληαη ηα αθφινπζα:


ε αγνξΪ ησλ αθηνπιντθψλ εηζηηεξέσλ αθνξΪ φιε ηελ πεξένδν πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράεληφο 20 εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Χζηφζν, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα θαιχςεη Ϋθηαθηεο
αλΪγθεο κεηαθνξΪο ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ. Δπηζεκαέλεηαη φηη δελ ζα απαηηεζνχλ ππεξεζέεο θαηΪ ηηο
δηαθνπΫο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.

4ν είδνο «Μίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ»:
Α. Μέζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ δπλακηθφηεηαο 50 ζΫζεσλ, κε νδεγφ, γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο
πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο, ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο
θελάο γηα 90 εκΫξεο ζε πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η –
Τπφδεηγκα 2 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
Β. Μέζζσζε minibus, δπλακηθφηεηαο 12 ζΫζεσλ, κε νδεγφ γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ κειψλ ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο,
ησλ κειψλ ηεο ΟκΪδαο Έξγνπ θαη ινηπψλ εκπιεθφκελσλ ζηειερψλ ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο γηα 15 εκΫξεο ζε
πφιεηο ησλ νθηψ (8) Πεξηθεξεηψλ χγθιηζεο, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Η – Τπφδεηγκα 2 ηνπ
παξφληνο ηεχρνπο δηαθάξπμεο.
Δπηζεκαέλνληαη φηη ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν θαη ην minibus:


ζα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋξγνπ, ζχκθσλα κε
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εκεξνινγηαθφ πξφγξακκα πνπ ζα δνζεέ ζηνλ ΑλΪδνρν,εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο
αιιΪ θαη γηα νπνηαδάπνηε Ϋθηαθηε πεξέπησζε. Χζηφζν, ε ρξάζε ηνπο δελ ζα μεπεξλΪεη ηελ θαηΪ λφκν ψξα
απαζρφιεζεο αλΪ εκΫξα. Δπέζεο, δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ δηαθνπψλ ησλ
ΥξηζηνπγΫλλσλ θαη ηνπ ΠΪζρα.


ζα εέλαη θαηλνχξηα ά κεηαρεηξηζκΫλα αιιΪ ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε, θιηκαηηδφκελα θαη ζα εμαζθαιέδνπλ ηελ
αζθαιά θαη Ϊλεηε κεηαθέλεζε ησλ σο Ϊλσ ζπλεξγαηψλ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα εμεηΪζεη ην δηαζΫζηκν
ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν θαη ην minibus πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εθπιάξσζε ησλ αλσηΫξσ. ε
πεξέπησζε βιΪβεο ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ηα αληηθαηαζηάζεη Ϊκεζα κε Ϊιια νράκαηα, έδησλ
πξνδηαγξαθψλ, ηα νπνέα ζα εμεηαζζνχλ επέζεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Σν θφζηνο γηα ηελ επηζθεπά
ηεο βιΪβεο βαξαέλεη ηνλ ΑλΪδνρν.



γηα ηα πξνζθεξφκελα νράκαηα ζα παξΫρνληαη φια ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαηαιιειφηεηαο (Ϊδεηα, ηΫιε
θπθινθνξέαο, ηερληθφο Ϋιεγρνο ΚΣΔΟ θι.π.)



ην ηνπξηζηηθφ ιεσθνξεέν ζα θΫξεη δηαθεκηζηηθφ πιηθφ θαη ζηηο 3 πιεπξΫο ηνπ, ην νπνέν ζα δνζεέ ζηνλ
ΑλΪδνρν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.

Δπέζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα Ϋμνδα δηνδέσλ, θαπζέκσλ, αζθΪιεηαο, service θιπ, θαζψο θαη ε ακνηβά/δηακνλά θαη
δηαηξνθά ησλ νδεγψλ ησλ νρεκΪησλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν. Χζηφζν, ην θφζηνο ησλ αθηνπιντθψλ
εηζηηεξέσλ ηνπ νδεγνχ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξεένπ ζην πιαέζην ηνπ Ϋξγνπ ζα θαιπθζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά,
ζην πιαέζην ηνπ Έξγνπ.
Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα απμάζεη ά λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο κεηαμχ ησλ
νκνεηδψλ ππεξεζηψλ. Οπνηαδάπνηε ηξνπνπνέεζε ησλ πνζνηάησλ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα πξΫπεη λα γέλεη
ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 38, παξ. 5 ηεο ΤΠΑΤΓ. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ιφγσ
κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, δελ αλαηεζεέ θαη δελ αλαισζεέ ην
ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ
ακνηβά γηα ηηο παξαζρεζεέζεο Ϋσο ηε ιάμε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζέεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ
παξνχζα θαη παξαηηεέηαη ξεηΪ, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδάηεζε ηνπ ππνινέπνπ ηεο ακνηβάο θαη
νπνηαζδάπνηε κνξθάο απνδεκέσζεο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ζ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ γέλεηαη κε ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ απφ θαη κε ηελ Ϋθδνζε ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ
Οξηζηηθάο Παξαιαβάο απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο.
Ο Ϋιεγρνο πνπ ζα δηελεξγάζεη ε Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο δελ απαιιΪζζεη ηνλ ΑλΪδνρν απφ ηηο
επζχλεο ηνπ γηα παξαιεέςεηο ά αληηζηνέρσο πξαγκαηηθΪ ειαηηψκαηα θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πΪζεο θχζεσο
ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξνχζα. Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα
ησλ ππεξεζηψλ βΪζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ αλαγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ηεο παξνχζαο. ΚΪζε ζρεηηθά
παξΪιεηςε ά αδπλακέα ζηελ παξνρά ησλ νξηδφκελσλ ζηελ παξνχζα ππεξεζηψλ νθεέιεη, αθνχ επηζεκαλζεέ
γξαπηψο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράά/θαη ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ Ϋξγνπ, λα απνηειΫζεη
αληηθεέκελν δηνξζσηηθψλ παξεκβΪζεσλ απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ Αλαδφρνπ. ηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο δελ
ζπκκνξθσζεέ ζηηο ζρεηηθΫο ππνδεέμεηο ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά
επηθπιΪζζεηαη ζηελ Ϊζθεζε παληφο λνκέκνπ δηθαηψκαηφο ηνπ γηα θαηαγγειέα ηεο παξνχζαο χκβαζεο ά/θαη
αμέσζεο απνδεκέσζεο γηα ζεηηθά ά απνζεηηθά δεκέα, ζχκθσλα κε ηα φζα ζρεηηθΪ νξέδνληαη απφ ην λφκν.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Χο ρξφλνο νινθιάξσζεο ηεο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ νξέδεηαη ε 30ε Ινπλίνπ 2015.ε πεξέπησζε
παξΪηαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ΠξΪμεο κεηαηέζεηαη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ.
Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα δηαθφςεη ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο αλΪ πΪζα ζηηγκά, εθφζνλ ην θξέλεη ζθφπηκν
αηηηνινγεκΫλα, εθπιεξψλνληαο παξΪιιεια ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ ΑλΪδνρν κΫρξη ηεο ρξνληθάο απηάο
ζηηγκάο.
ΜεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ πινπνέεζεο γέλεηαη, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 24, παξ. 4 ηνπ ΠΓ118/2007,
χζηεξα απφγλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηφπηλ πξφηεξεο γλψκεο
ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο, ζχκθσλα κε ην Ϊξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007. ε θΪζε πεξέπησζε, ε κεηΪζεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ πινπνέεζεο δελ επηθΫξεη θακέα ηξνπνπνέεζε ζην νηθνλνκηθφ αληηθεέκελν ηνπ Ϋξγνπ, ν δε ΑλΪδνρνο δε
δηθαηνχηαη λα δεηάζεη ηξνπνπνέεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ά επηπιΫνλ απνδεκέσζε

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Οη πιεξσκΫο ηνπ Αλαδφρνπ γέλνληαη ζε επξψ. Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηέκεκα ηεο παξνχζαο γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ
αληηθεηκΫλνπ ηεο παξνχζαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ...................... Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ
ην δηθαέσκα λα απμάζεη ά λα κεηψζεη ηηο πνζφηεηεο κεηαμχ νκνεηδψλ ππεξεζηψλ. Οπνηαδάπνηε ηξνπνπνέεζε ησλ
πνζνηάησλ ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ ζα πξΫπεη λα γέλεη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 38,
παξ. 5 ηεο ΤΠΑΤΓ. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ιφγσ κεηαβνιψλ ζηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ ησλ ππεξεζηψλ,
ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, δελ αλαηεζεέ θαη δελ αλαισζεέ ην ζχλνιν ηνπ αλαηεζεηκΫλνπ πξνυπνινγηζκνχ εληφο ηεο
δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν ΑλΪδνρνο δηθαηνχηαη κφλνλ ηελ ακνηβά γηα ηηο παξαζρεζεέζεο Ϋσο ηε ιάμε ηεο
ζχκβαζεο ππεξεζέεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη παξαηηεέηαη ξεηΪ, αλΫθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα απφ ηελ αλαδάηεζε ηνπ ππνινέπνπ ηεο ακνηβάο θαη νπνηαζδάπνηε κνξθάο απνδεκέσζεο.
ηελ πεξέπησζε πνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν δηαθνπεέ ε πινπνέεζε ηνπ Ϋξγνπ ρσξέο ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη
ε αλαζΫηνπζα αξρά δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε, ν ΑλΪδνρνο ακεέβεηαη γηα ηηο ππεξεζέεο πνπ παξεέρε κΫρξη ηελ
εκεξνκελέα ηεο θνηλνπνέεζεο ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο αλαθνέλσζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πεξέ δηαθνπάο ηεο
ζχκβαζεο, εθφζνλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθΪ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ηα κΫρξη ηφηε παξαδνηΫα ηνπ.
Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεηαη κεηΪ ηελ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) παξαιαβά ησλ εθΪζηνηε ππεξεζηψλ, απφ ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά κεηΪ απφ Ϋθδνζε Υξεκαηηθνχ ΔληΪικαηνο θαη εθφζνλ πξνζθνκηζηνχλ:
Α) Σα απαξαέηεηα παξαζηαηηθΪ δαπαλψλ (Σηκνιφγηα Παξνράο Τπεξεζηψλ, Γειηέα Απνζηνιάο θιπ) ζηα
νπνέα ζα πεξηγξΪθεηαη αλαιπηηθΪ ην ζρεηηθφ Φπζηθφ Αληηθεέκελν αλΪ εέδνο ππεξεζηψλ, φπσο απηΪ
αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθάξπμε.
Β) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο θαη αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο
Γ) ζα παξαζηαηηθΪ δεηεζνχλ απφ ηελ Δζληθά Λπξηθά θελά.
ΔπηπιΫνλ, ηα πξναλαθεξζΫληα παξαζηαηηθΪ ζα ζπλνδεχνπλ ηα θΪησζη ζηνηρεέα:
Α. Γηα ηε κίζζσζε μελνδνρεηαθψλ δσκαηίσλ, αλαιπηηθφο θαηΪινγνο ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη:


νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγΪηε



εκεξνκελέα Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο



εκΫξεο δηακνλάο
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φλνκα μελνδνρεένπ



ηχπνο δσκαηένπ (κνλφθιηλν, δέθιηλν θ.ιπ.)



πξνζθεξφκελεο ππεξεζέεο



πνζφ ρξΫσζεο αλΪ εκΫξα ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ζπλνιηθφ πνζφ ρξΫσζεο.

Β. Γηα ηελ αγνξά αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, αλαιπηηθφο θαηΪινγνο ειεθηξνληθψλ εηζηηεξέσλ ν νπνένο ζα
πεξηιακβΪλεη:


νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγΪηε



εκεξνκελέα κεηαθέλεζεο



δξνκνιφγην



αλαιπηηθά ρξΫσζε ηνπ λαχινπ



ζπλνιηθφ πνζφ ρξΫσζεο

Γ. Γηα ηελ αγνξά αθηνπιντθψλ εηζηηεξίσλ, αλαιπηηθφο θαηΪινγνο εηζηηεξέσλ ν νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη:


νλνκαηεπψλπκν ηνπ ζπλεξγΪηε



εκεξνκελέα κεηαθέλεζεο



δξνκνιφγην



ζπλνιηθφ πνζφ ρξΫσζεο.

Γ. Γηα ηε κίζζσζε ηνπξηζηηθνχ ιεσθνξείνπ, αλαιπηηθφ θαηΪινγνο πνπ ζα πεξηιακβΪλεη


εκεξνκελέεο κεηαθέλεζεο



ηα δξνκνιφγηα



εκΫξεο ρξάζεο ησλ νρεκΪησλ αλΪ δξνκνιφγην



ηηο ζπλνιηθΫο εκΫξεο ρξάζεο ησλ νρεκΪησλ θαηΪ ην κάλα αλαθνξΪο

Ζ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ ζα θαηαβΪιιεηαη ζε κεληαέεο δφζεηο, κε βΪζε ηηο πξαγκαηνπνηεζεέζεο δαπΪλεο θαη ην
κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ πνπ πηζηνπνηεέηαη φηη πξαγκαηνπνηάζεθε απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο ηνπ
Έξγνπ θαη ηελ Τπεξεζέα Οηθνλνκηθψλ ΤπνζΫζεσλ ηεο ΔΛ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαέηεησλ
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ηελ θνζηνιφγεζε ησλ επέ κΫξνπο εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ζ θαηαβνιά ησλ
δφζεσλ ζα αξρέζεη Ϋλα κάλα κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.
εκεηψλεηαη φηη ε πιεξσκά ζα αθνινπζάζεη ηε ρξεκαηνξνά απφ ην ΦνξΫα Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζην πιαέζην ηνπ
εθΪζηνηε ππΪξρνληνο ηακεηαθνχ ππνινέπνπ ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα. Οπνηαδάπνηε θαζπζηΫξεζε ζηελ πιεξσκά
ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο, ε νπνέα Ϋρεη Ϊκεζε ά Ϋκκεζε ζρΫζε κε ελΫξγεηεο ηνπ θνξΫα ρξεκαηνδφηεζεο δελ επηθΫξεη
θακέα επζχλε γηα νπνηνπδάπνηε εέδνπο απνδεκέσζεο ά θαηαβνιάο ηφθσλ θ.ιπ απφ κΫξνπο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.
ιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά
δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλεληαικΪησλ. ΣξαπεδηθΪ ηΫιε ά νπνηεζδάπνηε Ϊιιεο επηβαξχλζεηο
βαξαέλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν.
ηελ πεξέπησζε πνπ παξαηεξνχληαη κεηΪ ηε δηελΫξγεηα ηεο νξηζηηθάο παξαιαβάο ησλ ππεξεζηψλ ά θαη αξγφηεξα,
πξνβιάκαηα ά ειιεέςεηο, ηφηε ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο ζα πξΫπεη Ϊκεζα λα ελεξγάζεη φπσο αθξηβψο ζα ηνπ
δεηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.
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ε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνζψπσλ Ϊλεπ λνκηθάο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθΪ εθδέδνληαη απφ θΪζε Ϋλα κΫινο
ηεο Ϋλσζεο ρσξηζηΪ, αλΪινγα κε ην κΫξνο ηνπ Έξγνπ πνπ Ϋρεη αλαιΪβεη λα πινπνηάζεη, φπσο Ϋρεη πεξηγξαθεέ ζηελ
χκβαζε.
εκεηψλεηαη φηη ν ΑλΪδνρνο νθεέιεη Ϋγθαηξα λα ελεκεξψζεη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ηελ πνιηηηθά ησλ αθπξσηηθψλ
ησλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ εηαηξψλ θαη ησλ μελνδνρεέσλ.
ιεο νη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ
ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ρξφλν πιεξσκάο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαέα δηνηθεηηθά
δηαδηθαζέα γηα Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικΪησλ. ΣξαπεδηθΪ ηΫιε ά Ϊιιεο επηβαξχλζεηο επηβαξχλνπλ
ηνλ ΑλΪδνρν. Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ
επηβΪιιεηαη θξΪηεζε χςνπο 0,10 %, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ
ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λα εθηειεέ ηα θαζάθνληα πνπ αλαιακβΪλεη κε ηε χκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο, ηεο Γηαθάξπμεο, ηεο Απφθαζεο Καηαθχξσζεο θαη ηεο ΠξνζθνξΪο ηνπ, δηαθνξεηηθΪ ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψζεη θαηΪ λφκν ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά.
2. Ο ΑλΪδνρνο νξέδεη εθπξφζσπφ ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεέ κε εηδηθφ πιεξεμνχζην λα ππνγξΪςεη ηε χκβαζε, λα
ηνλ εθπξνζσπεέ Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη λα ελεξγεέ θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια ηα
δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε χκβαζε. ΔπηπιΫνλ, πξΫπεη λα νξηζηεέ θαη αλαπιεξσηάο ηνπ εθπξνζψπνπ κε
ηηο έδηεο αξκνδηφηεηεο. Αιιαγά πξνζψπνπ ά δηεχζπλζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ά /θαη ηνπ αλαπιεξσηά ηνπ
αλαθΫξεηαη γξαπηΪ ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ηζρχεη κεηΪ απφ ηε γξαπηά Ϋγθξηζε απηάο. Δθφζνλ ν ΑλΪδνρνο
θαηνηθεέ ά εδξεχεη ζηελ αιινδαπά, ν εθπξφζσπφο ηνπ θαη ν αλαπιεξσηάο απηνχ πξΫπεη λα βξέζθνληαη ζε
δηαξθά επαθά κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη λα εέλαη δηαζΫζηκνη γηα ηελ επέιπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεκΪησλ
πνπ ελδΫρεηαη λα αλαθχςνπλ.
3. Ο εθπξφζσπνο θαη ν αλαπιεξσηάο εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ εέλαη κεηαμχ Ϊιισλ εμνπζηνδνηεκΫλνη λα ηνλ
αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηε χκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νπνηαδάπνηε δηαθνξΪ πξνθχπηεη ά ζρεηέδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηΫρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ, ζε
ζπλαληάζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ Ϋιεγρν φξγαλα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.
4. Καζ’ φιε ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ππεξεζέαο, ν ΑλΪδνρνο ζα πξΫπεη λα ζπλεξγΪδεηαη ζηελΪ κε ηελ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ππνρξενχηαη δε λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδάπνηε παξαηεξάζεηο ηεο ζρεηηθΪ κε ηελ
εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο.
5. Ο ΑλΪδνρνο ζα εέλαη πιάξσο θαη απνθιεηζηηθΪ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηάξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο σο
πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. Ζ
ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη ππνρξΫσζε θαηαβνιάο απνδεκέσζεο γηα ππεξσξηαθά απαζρφιεζε ά νπνηαδάπνηε
Ϊιιε ακνηβά ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ά ηξέησλ.
6. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαιιΪζζεηαη απφ θΪζε επζχλε θαη ππνρξΫσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ά απφ θΪζε Ϊιιε
αηηέα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ππεξεζέαο. ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε παξΪβαζεο ά δεκέαο πνπ πξνθιεζεέ ζε
ηξέηνπο απφ ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ απαζρνιεέ ν ΑλΪδνρνο ά νη ππεξγνιΪβνη απηνχ, ππνρξενχηαη ν
ΑλΪδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηΪζηαζά ηεο.
7. ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη Ϋλσζε, ηα κΫιε πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε ζα εέλαη απφ θνηλνχ θαη εηο
νιφθιεξνλ ππεχζπλα Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ εθπιάξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ
παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηΪκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλέεο πεξέ θαηαλνκάο ησλ επζπλψλ ηνπο
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Ϋρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθΫο ηνπο ζρΫζεηο θαη ζε θακέα πεξέπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ Ϋλαληη
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο σο ιφγνο απαιιαγάο ηνπ ελφο κΫινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ϊιινπ
ά ησλ Ϊιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ.
8. ε πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο εέλαη Ϋλσζε θαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηνδάπνηε
απφ ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο, εμαηηέαο αληθαλφηεηΪο ηνπ, γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά ιφγσ αλσηΫξαο βέαο δελ κπνξεέ
λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νινθιάξσζεο ηεο
χκβαζεο κε ηνπο έδηνπο φξνπο.
9. ηελ σο Ϊλσ πεξέπησζε ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ακειιεηέ λα ελεκεξψζεη ζρεηηθΪ εγγξΪθσο ηελ ΑλαζΫηνπζα
Αξρά. ΔΪλ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο νη ζπκβαηηθνέ φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα
ελαπνκεέλαληα κΫιε ηεο Ϋλσζεο, ε χκβαζε πινπνηεέηαη απφ ηα ινηπΪ κΫιε ζην ζχλνιφ ηεο θαη εμαθνινπζεέ λα
παξΪγεη φια ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ ηεο. Ζ ζρεηηθά Απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πεξέ ηεο δπλαηφηεηαο
εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε θνηλνπνηεέηαη εγγξΪθσο ζηνλ ΑλΪδνρν.
10. Δθφζνλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνθαζέζεη ζρεηηθΪ φηη ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε δελ επαξθνχλ γηα λα
εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε ε ΑλΪδνρνο Ϋλσζε νθεέιεη λα πξνηεέλεη αληηθαηαζηΪηε, κε
πξνζφληα αληέζηνηρα ηνπ απνρσξνχληνο κΫινπο. Ζ πξφηαζε ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα
ζηα νπνέα ν αληηθαηαζηΪηεο δεζκεχεηαη γηα ηελ πξνζάθνπζα εθπιάξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη
ηελ ελ γΫλεη ππνθαηΪζηαζε ηνπ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απνρσξνχληνο κΫινπο. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εγθξέλεη κε
Απφθαζά ηεο ηελ αληηθαηΪζηαζε απηά. ε πεξέπησζε φκσο πνπ ε πξφηαζε γηα ζπγθεθξηκΫλν αληηθαηαζηΪηε
δελ γέλεη απνδεθηά, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ ΑλΪδνρν Ϋλσζε Ϋθπησην.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Υσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ν ΑλΪδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθΫο
πιεξνθνξέεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ά πνπ ν έδηνο αλαθΪιπςε θαηΪ ηελ πινπνέεζε ηνπ Έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεέ ζηνηρεέα,
Ϋγγξαθα θαη πιεξνθνξέεο ησλ νπνέσλ ιακβΪλεη γλψζε ζε ζρΫζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλΪ ψζηε
ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιΪβνη ηνπ θαη θΪζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξάζεη ηελ σο Ϊλσ ππνρξΫσζε. ε
πεξέπησζε αζΫηεζεο απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηεο σο Ϊλσ ππνρξΫσζάο ηνπ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξράδηθαηνχηαη λα απαηηάζεη
ηελ απνθαηΪζηαζε ηπρφλ δεκέαο ηνπ θαη ηελ παχζε θνηλνπνέεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
παξΪιεηςά ηεο ζην κΫιινλ.
Ο ΑλΪδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαέλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθΪ κε ην Έξγν ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε
ζπλαέλεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, νχηε λα ζπκκεηΫρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβέβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
απΫλαληη ζε απηφ θαη δελ ην δεζκεχεη, κε θαλΫλα ηξφπν, ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηά ηνπ ζπλαέλεζε.

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβΪζεη ά εθρσξάζεη ηε χκβαζε ά κΫξνο απηάο ρσξέο ηελ Ϋγγξαθε ζπλαέλεζε
ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, Ϊιισο ε ηειεπηαέα δηθαηνχηαη ρσξέο πξνεγνχκελε φριεζε, λα επηβΪιεη απηνδηθαέσο ηηο
θπξψζεηο γηα παξαβέαζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΔΓΓΤΗΔΙ
Γηα ηελ ηάξεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνράο ππεξεζηψλ ζηα
πιαέζηα ηνπ Έξγνπ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ - Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» ν
ΑλΪδνρνο θαηΫζεζε Δγγπεηηθά Δπηζηνιά Καιάο ΔθηΫιεζεο κεαξ. ________, ηεο ΣξαπΫδεο ___________, πνζνχ
ζπλνιηθΪ__________επξψ, ε νπνέα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηνπ Ϋξγνπκε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ
θαη Ϋρεη απεξηφξηζηε ηζρχ. Απηά ζα απνδνζεέ κεηΪ ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπ Ϋξγνπ θαη εθφζνλ δελ Ϋρεη
παξνπζηαζηεέ ιφγνο Ϋθπησζεο ηνπ Αλαδφρνπ κεξηθΪ ά ζην ζχλνιφ ηνπ, εμαηηέαο παξαβΪζεσο θΪπνηαο ππνρξΫσζεο
απηνχ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα παξαπΪλσ. ΡεηΪ ζπλνκνινγεέηαη φηη ε ΑλαζΫηνπζα ΑξράΫρεη δηθαέσκα λα
αμηψζεη απφ ηελ εγγπάηξηα ΣξΪπεδα ηελ θαηαβνιά ηνπ πνζνχ ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ρσξέο ζχκπξαμε ηνπ
Αλαδφρνπ θαη αλεμΪξηεηα απφ νπνηαδάπνηε ακθηζβάηεζε ηνπ ηειεπηαένπ γηα ην βΪζηκν ηεο αμέσζεο ηεο
ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.
ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε
ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ. ην πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ ιφγσ επηβνιάο
πξνζηέκνπ.
ΠΫξα απφ ηελ θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο δηθαηνχηαη ε Δζληθά Λπξηθά θελά, ζε πεξέπησζε θάξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ
σο εθπηψηνπ λα αμηψζεη θαη ηελ αλφξζσζε θΪζε δεκέαο ζεηηθάο ά απνζεηηθάο πνπ απηφ ππΫζηε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ
Ζ Δζληθά Λπξηθά θελά δηθαηνχηαη λα θαηαγγεέιεη αδεκέσο ηεο ζχκβαζε κε Ϊκεζε ηζρχ, ζηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ
νπνέα ν ΑλΪδνρνο παξαβηΪζεη νπνηνλδάπνηε φξν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,δνζΫληνο φηη φινη ζεσξνχληαη
νπζηψδεηο.
Δπέζεο ε Δζληθά Λπξηθά θελά δηαηεξεέ ην δηθαέσκα θαηΪ ηελ απφιπηε θξέζε ηεο λα θαηαγγεέιεη / ιχζεη ηε ζχκβαζε
κε ηνλ ΑλΪδνρν κεηΪ απφ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ. ηε πεξέπησζε απηά, ν ΑλΪδνρνο πΫξαλ ηεο ακνηβάο
γηα ην Ϋξγν, πνπ Ϋρεη εθηειΫζεη κΫρξη ηνπ ρξφλνπ ηεο θαηαγγειέαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιΪβεη θαλΫλα επηπιΫνλ πνζφ σο
απνδεκέσζε εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκΫλα Ϋρνπλ πξνεγεζεέ ηεο θαηαγγειέαο θαη εθφζνλ απηΪ εέηε
Ϋρνπλ παξαιεθζεέ εέηε ηειηθψο παξαιεθζνχλ.
ε πεξέπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ά ζΫζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεοά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ελφο εθ
ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε ζχκβαζε εμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη θαη νη απνξξΫνπζεο απφ ηε
ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκεέλαληα κΫιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηΪ εέλαη ζε ζΫζε λα ηηο
εθπιεξψζνπλ. Ζ θξέζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιάξσζεο ά κε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά
επρΫξεηα ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο, ε νπνέα δχλαηαη λα θαηαγγεέιεη ηελ παξνχζα. Δπέζεο ζε πεξέπησζε
ζπγρψλεπζεο, εμαγνξΪο, κεηαβέβαζεο ηεο επηρεέξεζεο θιπ. θΪπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηέδνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, ε
ζπλΫρηζε ά φρη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο Δζληθάο Λπξηθάο θελάο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ
Σα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιάξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κΫηξν πνπ ε
αδπλακέα εθπιάξσζεο νθεέιεηαη ζε πεξηζηαηηθΪ αλσηΫξαο βέαο.
Ο ΑλΪδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγά ηεο αδπλακέαο εθπιάξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπέπηεη
ζηελ Ϋλλνηα ηεο αλσηΫξαο βέαο, νθεέιεη λα γλσζηνπνηάζεη θαη επηθαιεζζεέ πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξράηνπο
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ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθΪ εληφο απνζβεζηηθάο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλΫβεζαλ,
πξνζθνκέδνληαο ηα απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξράππνρξενχηαη λα απαληάζεη εληφο εέθνζη
(20) πεξαηηΫξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθΪ, κε ηελ πΪξνδν Ϊπξαθηεο ηεο πξνζεζκέαο,
ηεθκαέξεηαη απνδνρά ηνπ αηηάκαηνο.
Χο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο αλαθΫξνληαη ελδεηθηηθΪ νη παξαθΪησ:


Γεληθά ά κεξηθά απεξγέα, πνπ ζπλεπΪγεηαη ηε δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ ησλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ παξΫρνληα
ππεξεζέεο



Γεγνλφηα πνπ εκπνδέδνπλ ηε κεηαθέλεζε ηεο πεξηνδεχνπζαο νκΪδαο θαη νθεέινληαη ζε ηξέηνπο



Γεληθά ά κεξηθά ππξθαγηΪ ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηνπ παξΫρνληα ππεξεζέεο



Πιεκκχξα



εηζκφο



Πφιεκνο

Μφλν ε Ϋγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ηελ Δζληθά Λπξηθά θελά ηεο αλψηεξεο βέαο πνπ επηθαιεέηαη ν Αλαδφρνο ηνλ
απαιιΪζζεη απφ ηηο ζπλΫπεηεο ηεο εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο ηνπ Ϋξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΩΔΙ
Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα επηβΪιινληαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 32 ηνπ
Π.Γ. 118/2007, αλαινγηθΪ εθαξκνδφκελν, εθηφο θαη αλ απφ θνηλνχ απνθαζηζζεέ ε παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο
παξΪδνζεο ηνπ Ϋξγνπ, εγγξΪθσο απνδεηθλπφκελε.
Γηα ππΫξβαζε ηεο πξνζεζκέαο παξνράο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Έξγνπ κεγαιχηεξεο ησλ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, χζηεξα απφ αηηηνινγεκΫλε εηζάγεζε ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη
Παξαιαβάο ηνπ Έξγνπ, απεπζχλεη Ϋγγξαθε πξφζθιεζε ζηνλ ΑλΪδνρν λα εθπιεξψζεη φιεο ηηο θαζπζηεξεκΫλεο
ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη ζε πεξέπησζε κε
ζπκκφξθσζεο, ηνλ θεξχζζεη Ϋθπησην, κε θαηΪπησζε ηεο Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο.
Γηα ηε δηαδηθαζέα θαη ηηο ζπλΫπεηεο ηεο Ϋθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 34 παξΪγξαθνη 4 θαη 6 ηνπ
Π.Γ.118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ».
Δπέζεο, ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ά εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο
ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο ά παξαβηΪδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο.
Οη πνηληθΫο ξάηξεο δελ επηβΪιινληαη θαη ε Ϋθπησζε δελ επΫξρεηαη αλ ν παξΫρσλ ηηο ππεξεζέεο απνδεέμεη φηη ε
θαζπζηΫξεζε νθεέιεηαη ζε αλψηεξε βέα ά ζε ππαηηηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεζεέ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ κφλν ζε αληηθεηκεληθΪ
δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε ζπκθσλάζνπλ πξνο ηνχην θαη κφλνλ
εγγξΪθσο, απνθιεηνκΫλνπ θΪζε Ϊιινπ απνδεηθηηθνχ κΫζνπ.
Ζ ηξνπνπνέεζε ηεο χκβαζεο γέλεηαη χζηεξα απφ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ ΓηαγσληζκνχΫθδνζε αηηηνινγεκΫλεο ζρεηηθάο απφθαζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, θαηφπηλ
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πξφηεξεο γλψκεο ηεο Γηαρεηξηζηηθάο Αξράο, ζχκθσλα κε ην Ϊξ. 3 ηνπ Ν. 3614/2007θαη ζε θΪζε πεξέπησζε ζα
δηαζθαιέδεηαη ε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ φπσο απηφ πξνδηαγξΪθζεθε.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΚΥΩΡΗΗ ΔΙΠΡΑΚΣΔΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξάζεη ηα εηζπξαθηΫα δηθαηψκαηΪ ηνπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε απηά,
παξΪ κφλνλ ζε αλαγλσξηζκΫλε ηξΪπεδα ά ζε λνκηθφ πξφζσπν δεκνζένπ δηθαένπ θαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν γηα ηελ
εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ πνπ αλαιακβΪλεη κε ηελ παξνχζα. ΣΫηνηνπ εέδνπο εθρψξεζε δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κφλν
θαηφπηλ πξνεγνχκελεο Ϋγγξαθεο γλσζηνπνέεζεο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ιάςεο ζρεηηθάο Ϋγθξηζεο, πνπ
παξΫρεηαη κφλνλ εγγξΪθσο.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Ζ χκβαζε δηΫπεηαη απφ ην Διιεληθφ δέθαην. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν ΑλΪδνρνο ζα θαηαβΪινπλ θΪζε
πξνζπΪζεηα γηα ηε θηιηθά επέιπζε θΪζε δηαθνξΪο ζρεηηθάο κε ηε χκβαζε πνπ κπνξεέ λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο
ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ εθηΫιεζε ά ηελ εθαξκνγά ηεο χκβαζεο ά εμ αθνξκάο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο
ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
ε πεξέπησζε πνπ δελ επηηεπρζεέ θηιηθά επέιπζε ηεο δηαθνξΪο κΫζα ζε ρξνληθά πξνζεζκέα ελφο κάλα απφ ηελ
εκθΪληζε ηεο δηαθνξΪο, απηά επηιχεηαη βΪζεη ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο θαη αξκφδηα ζα εέλαη ηα Γηθαζηάξηα πνπ
εδξεχνπλ ζηελ Αζάλα.
Γελ απνθιεέεηαη φκσο, γηα νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κΫξε, λα πξνβιεθηεέ ζηε
ζχκβαζε πξνζθπγά ησλ ζπκβαιινκΫλσλ, αληέ ησλ Γηθαζηεξέσλ, ζε δηαηηεζέα ζχκθσλα πΪληα κε ηελ Διιεληθά
Ννκνζεζέα θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλάζνπλ. Αλ δελ επΫιζεη ηΫηνηα ζπκθσλέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επέιπζε
ηεο δηαθνξΪο αλάθεη ζηα ΔιιεληθΪ Γηθαζηάξηα θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξαπΪλσ ΠαξΪγξαθν.
Γηα ζΫκαηα πνπ δελ ξπζκέδνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε, εθαξκφδεηαη ην π.δ. 118/10.7.2007, π.δ. 60/2007 θαη
ν ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 15
ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
ιεο νη πξνζεζκέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε λννχληαη ζε εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, κάλεο ά Ϋηε,
εθηφο αλ νξέδεηαη ξεηΪ φηη πξφθεηηαη γηα εξγΪζηκεο εκΫξεο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ εθαξκφδνληαη νη
ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
πνπ ζηελ παξνχζα χκβαζε γέλεηαη παξαπνκπά ζε αξηζκφ Ϊξζξνπ, ρσξέο Ϊιιν πξνζδηνξηζκφ, λννχληαη ηα
Ϊξζξα απηάο ηεο χκβαζεο.
Οη ηέηινη ησλ φξσλ εέλαη ελδεηθηηθνέ ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο, δελ απνηεινχλ κΫξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ θεηκΫλνπ θαη
ηέζεληαη κφλν ελδεηθηηθΪ θαη πξνο δηεπθφιπλζε θαηΪ ηελ δηαηχπσζε ηεο ζχκβαζεο.
ΚαλΫλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε δελ Ϋρεη ην δηθαέσκα λα επηθαιεζηεέ νπνηαδάπνηε ζπκθσλέα, ε νπνέα δελ
πεξηιακβΪλεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, νπνηεζδάπνηε δε αλαθνηλψζεηο Ϋγγξαθεο ά πξνθνξηθΫο Ϋγηλαλ πξηλ ηελ
ππνγξαθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη αλαθιεζεέζεο θαη Ϊθπξεο θαη δελ Ϋρνπλ θακέα ηζρχ.
Ζ παξΪιεηςε νπνηνπδάπνηε ησλ ζπκβαιινκΫλσλ λα εθαξκφζεη νπνηεδάπνηε νπνηνλδάπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο
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χκβαζεο ά λα αζθάζεη νπνηνδάπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιΫπνληαη ζ’ απηά, δελ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ
παξαέηεζε απφ απηνχο ηνπο φξνπο ά ηα δηθαηψκαηα ά λα επεξεΪζεη ηελ ηζρχ ηεο χκβαζεο. ΚακηΪ ηΫηνηα
παξαέηεζε δελ ζα Ϋρεη ηζρχ νχηε ζα απνηειεέ δΫζκεπζε θαηΪ νηνπδάπνηε ησλ Μεξψλ, εθηφο αλ Ϋρεη ζπκθσλεζεέ
εγγξΪθσο απφ εμνπζηνδνηεκΫλν εθπξφζσπν ηνπ ΜΫξνπο απηνχ.
ε πεξέπησζε νπνηαζδάπνηε δηαθνξνπνέεζεο αλΪκεζα ζηε χκβαζε, ηελ πξνθάξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο
ηεο πξνθάξπμεο θαη ηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα παξαπΪλσ ηζρχνπλ κε θζέλνπζα ζεηξΪ κε
επηθξαηΫζηεξν ην θεέκελν ηεο χκβαζεο.
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνγξΪθεηαη ζε ηΫζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα αληέηππα. Απφ απηΪ, ηα ηξέα (3) θαηαηΫζεθαλ
ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, θαη ην ηΫηαξην Ϋιαβε ν ΑλΪδνρνο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΘΝΙΚΗ ΛΤΡΙΚΗ ΚΗΝΗ

Ο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο ΔΛ

……..

…..
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