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13887

ΡΟΣ: Κάκε ενδιαφερόμενο

ΚΕΜΑ: Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου: «Καταςκευι,
διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ
ζκκεςθσ, του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019, που κα διεξαχκεί από 19
ζωσ 27 Ιανουαρίου 2019, ςτο Ντίςελντορφ Γερμανίασ».
AΡΟΦΑΣΘ
Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤ ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του Α.Ν. 1565/50, όπωσ κυρϊκθκε με τον Ν.1624/51 και με τισ μεταγενζςτερεσ
τροποποιιςεισ όπωσ ιςχφει.
2. Τισ διατάξεισ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-07-1993) «υκμίςεισ για τον Τουριςμό και άλλεσ
διατάξεισ» και το άρκρο 4 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004) «Αρμοδιότθτεσ Υπουργείου
Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ και κζματα Τουριςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Το ΡΔ 72/2018 (ΦΕΚ 141/Α/02-08-2018) «Οργανιςμόσ Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Τουριςμοφ (ΕΟΤ)» και
ειδικότερα το άρκρο 12, παρ.2, περ. δ που αναφζρονται οι αρμοδιότθτεσ του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν
τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν.
4. Το ΡΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Υπουργείου ….,
αναςφςταςθ του Υπουργείου Τουριςμοφ …».
5. Το ΡΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και
Υφυπουργϊν».
6. Τθν υπ’ αρικ. 17232/10-10-2018 απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ (ΦΕΚ 600/ΥΟΔΔ/17-10-2018) περί
διοριςμοφ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ.
7. Τθν υπ’ αρικ. 98/06-09-2018 (ΦΕΚ 4140/Βϋ/20-09-2018) απόφαςθ ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβαςθσ
αρμοδιοτιτων από το ΔΣ/ΕΟΤ ςτον Γενικό Γραμματζα του ΕΟΤ .
8. Τθν υπ’ αρικ. 13300/24-10-2018 (ΦΕΚ 4802/Βϋ/26-10-2018) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ περί
οριςμοφ αναπλθρωτι του.
9. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
10. Το Ν. 4013/2011 «περί ςφςταςθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
11. Τθν υπ’ αρικ. 5143/05-12-2014 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Κακοριςμόσ του
τρόπου υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ υπζρ τθσ
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 4 του Ν.
4013/2011 (Αϋ 204) όπωσ ιςχφει».
12. Το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
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και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.
13. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα και
ειδικότερα του άρκρου 6 § 10 αυτοφ.
14. Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
15. Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα».
16. Το ΡΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».
17. Το ΡΔ 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
18. Τθν με αρ. ΥΑ 57654/23-05-2017 (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ
του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) του Υπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
19. Τθν υπ’ αρικ. 79/12θ Συν./23-07-2018 απόφαςθ ΔΣ ΕΟΤ, τθν εγκριτικι αυτισ με αρικμό 14066/14-082018 (ΑΔΑ: 6Σ0Χ465ΧΘΟ-ΦΟ2) απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςμοφ και τθν υπ’ αρικ. 10721/31-08-2018
(ΑΔΑΜ: 18AWRD003625897) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ με τισ οποίεσ εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι
του ΕΟΤ ςε 50 (πενιντα) Διεκνείσ Εκκζςεισ Τουριςμοφ ζτουσ 2019.
20. Τθν υπ’ αρικ. 23931/29-12-2017 απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςμοφ περί εγκρίςεωσ του Τακτικοφ
Ρροχπολογιςμοφ Εςόδων – Εξόδων και ΡΔΕ Εκνικϊν πόρων του ΕΟΤ, οικονομικοφ ζτουσ 2018, τθν υπ’
αρικ. 3126/21-02-18 Υπουργικι Απόφαςθ για τθν Α’ αναμόρφωςθ, κακϊσ και τθν υπ’ αρικ.
13113/27.07.2018 Βϋ αναμόρφωςθ αυτοφ.
21. Τθν υπ’ αρικ. 10491/24-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΟ0469ΘΙΗ-Η25, α.α. 713 Βιβλίου Εγκρίςεων και Εντολϊν
Ρλθρωμισ ΕΟΤ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον κ.α.ε. 9491.15 του ΡΔΕ ζτουσ 2018, που αφορά
ςτθ ςυμμετοχι του ΕΟΤ ςτισ διεκνείσ εκκζςεισ τουριςμοφ ζτουσ 2019.
22. Τθν υπ’ αρικ. 11010/07-09-2018 διακιρυξθ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για
τθν επιλογι αναδόχου του ζργου: «Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και
απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, των περιπτζρων ΕΟΤ ςε τρεισ
Διεκνείσ Εκκζςεισ Τουριςμοφ που κα διεξαχκοφν ςτθ Βιζννθ Αυςτρίασ (FERIENMESSE 2019) ςτο
Ντίςελντορφ Γερμανίασ (ΒΟΟΤ 2019), και ςτθν Μπρατιςλάβα Σλοβακίασ (ITF 2019)», με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ.
23. Τθν υπ’ αρικ. 13505/29-10-2018 απόφαςθ περί ζγκριςθσ Ρρακτικοφ και ματαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ του Τμιματοσ 2 του ωσ άνω υπό ςτοιχείο *22+ ζργου, που αφορά ςτθν
καταςκευι του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθν διεκνι ζκκεςθ τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019.
24. Το γεγονόσ ότι δεν επαρκεί ο χρόνοσ μζχρι τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ για τθν επανάλθψθ ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, δια τοφτο και θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 6 § 10 του Ν. 4412/2016.
25. Το από 30/10/2018 θλεκτρονικό μινυμα του Τμιματοσ Εκκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Σχζςεων,
περί ςφμφωνθσ γνϊμθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με το ωσ άνω άρκρο *ςτοιχείο 24].
ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε :
1. Τθ διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου του ζργου τθσ καταςκευισ,
εξοπλιςμοφ, διακόςμθςθσ και μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, τθσ αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ από τον
εκκεςιακό χϊρο, του περιπτζρου ΕΟΤ, όπωσ αναφζρεται παρακάτω και αναλυτικά ςτα Ραραρτιματα IV και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΘΣ :
Ζκκεςθ
Ρόλθ- Χϊρα
Διάρκεια ζκκεςθσ
Εκκεςιακό Κζντρο
Ταχ. Διεφκυνςθ εκκεςιακοφ χϊρου

ΒΟΟΤ 2019
Ντίςελντορφ, Γερμανία
19-27/01/2019
Messe Dusseldorf
Arena – Strabe , 40474 Dusseldorf, Germany
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ
Διοργανϊτρια εταιρεία
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ Ε.Ο.Σ.
Αίκουςα
Αρικμόσ Ρεριπτζρου
Μζγεκοσ περιπτζρου
Αρικμόσ ςυνεκκετϊν

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
https://www.boot.de/ (γερμανικά) και
https://www.boat-duesseldorf.com/ (αγγλικά)
tr-service@messe-duesseldorf.de
Messe Dusseldorf GmBH
Hall 13
D 63
60 τ.μ.
6 ςυνεκκζτεσ (6 περίπτερα ςυνεκκετϊν)

2. Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
3. Τον προχπολογιςμό του ζργου μζχρι του ποςοφ των είκοςι χιλιάδων εκατόν εξιντα ενόσ ευρϊ και είκοςι
εννζα λεπτϊν (20.161,29 €) πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι είκοςι πζντε χιλιάδων ευρϊ (25.000,00 €)
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
4. Τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ που κα προκφψει μετά τθν ανάκεςθ του ανωτζρω ζργου, από το Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων του ΕΟΤ με κ.α.ε. 9491.15.
5. Τθν ανάρτθςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ δϊδεκα (12) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ προςφορϊν.
6. Τθν ανάρτθςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν τον φάκελο προςφοράσ τουσ, κατακζτοντάσ τον ςτον Ελλθνικό
Οργανιςμό Τουριςμοφ, Αν. Τςόχα 7, ΤΚ 115 21, Ακινα, το αργότερο μζχρι τθν Τρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018
και ϊρα 14:00. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται.
Θ θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ κα οριςτεί από τθν Αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ αυτοφ.
Επιςυνάπτεται Αναλυτικό τεφχοσ διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ

Συνθμμζνα : 59 ςελ.
Εςωτερικι Διανομι:
Γρ. Γεν. Γραμματζα ΕΟΤ
Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων/Τμιμα Εκκζςεων
Υπθρεςία ΕΟΤ Εξωτερικοφ Γερμανίασ
Μζλθ Επιτροπισ ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν
Γραμματεία Δ/νςθσ
Τμιμα Ρρομθκειϊν
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ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

ΚΛΤΘΛΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ
ΑΝΑΚΕΣΘΣ
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ
Κ.Α.Ε.
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
ΕΛΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΚΩΔΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ
CPV
ΟΟΛ ΡΛΘΩΜΘΣ
ΕΓΓΥΘΤΛΚΕΣ ΕΡΛΣΤΟΛΕΣ
ΔΛΑΚΕΛΑ ΛΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ
ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ
ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΕΩΤΘΜΑΤΩΝ
ΓΛΑ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΛΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ Ι
ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ ΕΡΛ
ΥΡΟΒΛΘΚΕΝΤΩΝ ΕΩΤΘΜΑΤΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ
ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ,
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, Τμιμα Ρρομθκειϊν
Αν. Τςόχα 7, 115 21 Ακινα,
Τθλζφωνο: 210 87 07 000,
Τθλεομοιοτυπία (fax): 210 64 66 214,
Δ/νςθ θλεκτρ. ταχυδρ.: promitheieseot@gnto.gr
Γενικι Δ/νςθ ςτο διαδίκτυο: www.gnto.gov.gr
Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ.
Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ
από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, του περιπτζρου
ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019, που κα διεξαχκεί
από 19 ζωσ 27 Ιανουαρίου 2019, ςτο Ντίςελντορφ Γερμανίασ
Θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ.
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του ΕΟΤ.
Μζχρι του ποςοφ των ποςοφ των είκοςι χιλιάδων εκατόν εξιντα ενόσ
ευρϊ και είκοςι εννζα λεπτϊν (20.161,29 €) πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι
25.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
9491.15
Αναφζρονται ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ.
Σφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν.
39154100-7 «Ρερίπτερα εκκζςεων».
Αναφζρονται ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ.
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που κα ανζρχεται ςτο 5% του ςυμβατικοφ
τιμιματοσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο
διαγωνιςμό για χρονικό ενενιντα (90) θμερολογιακϊν θμερϊν από
τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
5 Νοεμβρίου 2018
Τρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 14:00 ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του
ΕΟΤ (5οσ όροφοσ, γραφείο 5.14 επί τθσ οδοφ Αν. Τςόχα 7, Ακινα).
Θα οριςτεί από τθν αρμόδια Επιτροπι.
Οι υποψιφιοι μποροφν να αιτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μζχρι
και τθν 7θ θμζρα πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.
Ο ΕΟΤ κα απαντιςει ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ, που κα ηθτθκοφν
εντόσ του ανωτζρω διαςτιματοσ, το αργότερο τζςςερεισ (4) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
5 Νοεμβρίου 2018
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1.

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, Τμιμα Ρρομθκειϊν
ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 7, ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ

Ρόλθ

ΑΘΘΝΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

11521

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τθλζφωνο

210 87 07 000

Φαξ

210 64 66 214

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promitheieseot@gnto.gr

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο
διαδίκτυο (URL)

Για κζματα που αφοροφν τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία:
Ιωάννα Ραναγάκθ, 210 8707 481, panagaki_i@gnto.gr
Για κζματα που αφοροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του περιπτζρου:
Ιωάννα Διαμαντίδθ, 210 8707 150, diamantidi_i@gnto.gr
www.gnto.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Ο ΕΟΤ είναι ΝΡΔΔ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα του ΕΟΤ είναι ο Τουριςμόσ.
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα είναι ςυνοπτικόσ.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΟΤ, με
κ.α.ε. 9491.15.
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από
τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ
2019, που κα διεξαχκεί από 19 ζωσ 27 Ιανουαρίου 2019, ςτο Ντίςελντορφ Γερμανίασ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 39154100-7 «Ρερίπτερα εκκζςεων».
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων εκατόν εξιντα ενόσ ευρϊ και
είκοςι εννζα λεπτϊν (20.161,29 €) πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι 25.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν ανάρτθςι τθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ζωσ 05-02-2019.
Αναλυτικι περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν δίδεται ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει
τιμισ.
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1.4

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

Κεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
-

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

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

-

τθν υπ’ αρικ. 5143/05-12-2014 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Κακοριςμόσ του τρόπου
υπολογιςμοφ, τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., κακϊσ
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011 (Αϋ 204)
όπωσ ιςχφει»,

-

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

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,

-

του ΡΔ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,

-

το ΡΔ 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,

-

τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,

-

τθν υπ’ αρικ. 79/12θ Συν./23-07-2018 απόφαςθ ΔΣ ΕΟΤ, τθν εγκριτικι αυτισ με αρικμό 14066/14-082018 (ΑΔΑ: 6Σ0Χ465ΧΘΟ-ΦΟ2) απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςμοφ και τθν υπ’ αρικ. 10721/31-08-2018
(ΑΔΑΜ: 18AWRD003625897) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ με τισ οποίεσ εγκρίκθκε θ ςυμμετοχι του
ΕΟΤ ςε 50 (πενιντα) Διεκνείσ Εκκζςεισ Τουριςμοφ ζτουσ 2019,

-

τθν υπ’ αρικ. 10491/24-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΟ0469ΘΙΗ-Η25, α.α. 713 Βιβλίου Εγκρίςεων και Εντολϊν
Ρλθρωμισ ΕΟΤ) απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςτον κ.α.ε. 9491.15 του ΡΔΕ ζτουσ 2018, που αφορά ςτθ
ςυμμετοχι του ΕΟΤ ςτισ διεκνείσ εκκζςεισ τουριςμοφ ζτουσ 2019.

-

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

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Τρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 14:00.
1.6

Δθμοςιότθτα

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
1. Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) τθν 5θ Νοεμβρίου 2018.
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2. Θ προκιρυξθ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (Ρρόγραμμα Διαφγεια).
3. Θ παροφςα διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΟΤ ςτθ διεφκυνςθ
www.gnto.gov.gr/ ςτθ διαδρομι MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

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

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:

θ παροφςα υπ. αρικ. 13887/05-11-2018 διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο
μζροσ αυτισ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι
Υπόδειγμα Συνοδευτικισ επιςτολισ προςφοράσ (απλι)
Υπόδειγμα ςυνοδευτικισ επιςτολισ προςφοράσ (Κοινοπραξιϊν / Συμπράξεων Εταιρειϊν)
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου - Απαιτιςεισ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV
Υπόδειγμα Σφμβαςθσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ V
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)
2.1.2 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ΕΟΤ, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.3 Εγγυιςεισ
Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
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Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον ΑΦΜ και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ
του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ
τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ,
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ II.
Ο ΕΟΤ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά
τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι του ΕΟΤ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό
πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003,
ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια
ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον
ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν ο ΕΟΤ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ
του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
γ) όταν ο ΕΟΤ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ
που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
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Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ
κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Ο
ΕΟΤ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει
αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται
κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.7.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων του ΕΟΤ, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.2.4. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.
2.2.4 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν , να ζχουν εκτελζςει
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τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου (καταςκευι περιπτζρου ςε μία
τουλάχιςτον διεκνι τουριςτικι ζκκεςθ ςτο εξωτερικό).
2.2.5 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι
ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηονται.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.6.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.7 τθσ
παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τθσ
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ην
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ΤΕΥΔ)
Οι ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό αποτυπϊνονται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (εφεξισ ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα V).
Το ΤΕΥΔ αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν
που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ
δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Το ΤΕΥΔ (Άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε
ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται ςτουσ
οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΕΟΤ ςε δφο μορφζσ αρχείου:
Αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτθμζνο μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ &
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Αρχείο doc (ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ
διακιρυξθσ για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν, να το
υπογράψουν και το υποβάλουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ζντυπθ μορφι.
Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ ωσ εξισ:
 Το μζροσ Λ είναι ςυμπλθρωμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα υπόλοιπα μζρθ (ΙΙ, ΙΙΙ
ΙVα και VΙ) ςυμπλθρϊνονται από τον οικονομικό φορζα, κατά περίπτωςθ, και μόνο ςτα πεδία
που ιδθ ζχουν επιλεγεί, όπωσ εμφαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ΤΕΥΔ του Ραραρτιματοσ V τθσ
παροφςασ
 Τ μζροσ ΛΛ.A ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
 Το μζροσ ΛΛ.Β ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
 Το μζροσ ΛΛ.Γ ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
 Το μζροσ ΛΛ.Δ ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ υπεργολαβικισ ανάκεςθσ
 Το μζροσ ΛΛΛ ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
 Το μζροσ IV ςυμπλθρϊνεται από οικονομικοφσ φορείσ
 Το μζροσ VΛ ςυμπλθρϊνεται ςε κάκε περίπτωςθ με τθν θμερομθνία, τον τόπο και τθν
υπογραφι του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, θ οποία δεν απαιτείται να φζρει κεϊρθςθ
γνθςίου τθσ υπογραφισ.

ΡΟΣΟΧΘ:
 Πςον αφορά ςτο Μζροσ IV, ο οικονομικόσ φορζασ ςυμπλθρϊνει μόνο τθν Ενότθτα α του Μζρουσ ΛV
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΛV.
Επιςθμαίνεται ότι :
 Κάκε οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ), πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να
υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ.
 Πταν ςυμμετζχουν οικονομικοί φορείσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί
και να υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ χωριςτό ΤΕΥΔ, ςτο οποίο
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V.
 Στθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ δθλϊςει πωσ κα ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το 30%, τότε υποβάλλεται μαηί με το
ΤΕΥΔ του ςυμμετζχοντα οικονομικοφ φορζα και χωριςτό ΤΕΥΔ εκ μζρουσ του/των υπεργολάβου/ων (βλ.
άρκρο 8 τθσ παροφςασ).
2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.3-2.2.4).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που ο ΕΟΤ ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ
οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό
ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ΕΟΤ που ζχει ανακζςει τθ
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι
ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από
το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ
κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για
τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ, αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.2.4. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) και 2.2.4 (Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα) προςκομίηουν:
I.
Νομιμοποιθτικό ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται
ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το υπό προκιρυξθ ζργο.
II.
Σφμβαςθ ανάκεςθ αντίςτοιχου ζργου (φωτοαντίγραφο) και
III.
Βεβαίωςθ ι Ρρακτικό (φωτοαντίγραφο) του φορζα /εταιρείασ που ανζκεςε το ζργο, ςτθν / ςτο
οποία/ο κα αναφζρεται το ζργο και θ καλι εκτζλεςθ αυτοφ.
Τα φωτοαντίγραφα πρζπει να είναι ευανάγνωςτα, είτε όταν ζχουν εκδοκεί από διοικθτικζσ αρχζσ και όλουσ
τουσ φορείσ του δθμόςιου τομζα είτε όταν αφοροφν ιδιωτικά ζγγραφα.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ ΔΣ ςε
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ςϊμα, ςε περίπτωςθ ΑΕ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν,
το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου
εκπροςϊπου.
Β.4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.5. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν
2.4.1 Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει να κατακζςουν ζγγραφεσ προςφορζσ το
αργότερο μζχρι τθν Τρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 14:00, ςτον Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ, Αν.
Τςόχα 7, ΤΚ 115 21, Ακινα, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του ΕΟΤ (5οσ όροφοσ, γραφείο 5.14 επί τθσ οδοφ Αν.
Τςόχα 7, Ακινα), ςτισ οποίεσ πρζπει να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2.4.4 του παρόντοσ
άρκρου.
Οι προςφορζσ κατατίκενται με ςυνοδευτικι επιςτολι, υπόδειγμα τθσ οποίασ περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ.
2.4.2 Οι προςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζςα ςτθν
προκεςμία κατάκεςθσ προςφορϊν (θμερομθνία και ϊρα) που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ.
2.4.3 Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται ωσ ζχουν ςτον αποςτολζα.
2.4.4 Στον ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο (ι ςυςκευαςία) κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα παρακάτω :
ΡΟΣΦΟΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΡΟΣ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΓΟΥ:
«Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο - μετά το
πζρασ τθσ ζκκεςθσ - του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ διεκνι ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019 ςτο Ντίςελντορφ
Γερμανίασ».
Υπθρεςία που διενεργεί τον Διαγωνιςμό : ΕΟΤ , Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ
Αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διακιρυξθσ : 13887/05-11-2018
Θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν : Τρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 14:00
Στοιχεία του προςφζροντοσ : (επωνυμία, διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ
και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου). Σε περίπτωςθ κοινοπρακτικοφ ςχιματοσ ι ζνωςθσ πρζπει να
αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ αυτισ.
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2.4.5 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ το
αργότερο επτά (7) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν, οι οποίεσ παρζχονται
εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και αναρτϊνται ςτο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/
MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό,
οφείλουν να επιςκζπτονται τον ανωτζρω ιςτότοπο για τθν ενθμζρωςι τουσ.
Από τθν παραλαβι τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και από τθν παροχι τυχόν ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν/διευκρινίςεων ςυνάγεται κατά αμάχθτο τεκμιριο, ότι οι ενδιαφερόμενοι ζχουν λάβει γνϊςθ
των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν και τθσ φφςθσ του ζργου.
2.4.6 Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και υποβάλλονται
μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελο), ςτον οποίο αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ
παραγράφου 2.4.4 του άρκρου 2.4 τθσ παροφςασ.
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται, όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία,
ωσ εξισ:
(1)
Τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ και τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά :
 Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκ. 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει
ςτθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ κα δθλϊνουν :
1.
Πτι ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με αρικ. πρωτ. διακιρυξθσ 13887/05-11-2018 και ότι ο
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ είναι ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ
κατάκεςθσ των προςφορϊν.
2.
Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ τθσ οποίασ ζλαβαν
γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Ραράρτθμα ΣΤ)
Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται, υποβάλλεται κατά περίπτωςθ τόςο από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
όςο και από τουσ υπεργολάβουσ και ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ
ωσ εξισ:
 Στισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τουσ διαχειριςτζσ,
 Στισ περιπτϊςεισ Α.Ε. και ςυνεταιριςμοφσ τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Το ΤΕΥΔ που αφορά ςτθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου δεν απαιτεί τθ ςυμπλιρωςθ των παρακάτω :
 Μζροσ ΛΛΛ.Δ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 Μζροσ IV.Α ΚΑΤΑΛΛΘΛΟΤΘΤΑ
 Μζροσ IV.Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΑΚΕΙΑ
 Μζροσ IV.Γ ΤΕΧΝΙΚΘ ΚΑΙ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΙΚΑΝΟΤΘΤΑ
 Μζροσ IV.Δ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΟΤΥΡΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
 Μζροσ V. ΡΕΙΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΡΛΘΟΥΝΤΩΝ ΤΑ ΚΙΤΘΤΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΥΡΟΨΘΦΙΩΝ
Διευκρινίςεισ :
Οι ανωτζρω Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ μπορεί να φζρουν θμερομθνία εντόσ του διαςτιματοσ από τθ
δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζωσ και τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ (N.4250/2014 ΦΕΚ
74/Α/26-03-2014, άρκρο 3).
Θ Αρμόδια Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία και
διευκρινίςεισ επί των δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί και οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να
ανταποκρικοφν μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται από τθν Επιτροπι, διαφορετικά θ προςφορά
απορρίπτεται.
Επιςθμαίνεται ότι:
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α) Ζλλειψθ ζςτω και ενόσ εκ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του
ςυμμετζχοντοσ και τθν μθ αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ.
β) Δικαιολογθτικά, που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και επί ποινι
αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.

(2)

Θ Τεχνικι Ρροςφορά

 Ρεριεχόμενα τεχνικισ προςφοράσ
Θ καταςκευι του περιπτζρου, κα βαςιςτεί ςτα ςχζδια και ςτισ οδθγίεσ που περιλαμβάνονται ςτο
Ραράρτθμα III και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Ο κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλει Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ 75/Α/1986), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία να δθλϊνεται, ότι κα προβεί – ςφμφωνα με τθν υπ’
αρικ. 13887/05-11-2018 παροφςα διακιρυξθ – ςτθν καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμό, αποξιλωςθ και
απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο - μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ - του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ διεκνι
ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019, θ οποία κα διεξαχκεί από 19 ζωσ 27 Ιανουαρίου 2019 ςτο Ντίςελντορφ
Γερμανίασ.
Ειδικότερα :
 ςφμφωνα με τα ςχζδια του Ραραρτιματοσ III,
 ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τθν αρχιτεκτονικι προςζγγιςθ και δυναμικι τθσ ταυτότθτασ του
περιπτζρου (το οποίο αφορά υλοποίθςθ και εφαρμογι καταςκευισ) που ηθτείται από τον ΕΟΤ και
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ ωσ Ραράρτθμα III,
 ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ του ωσ Ανάδοχοσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ,
 ςφμφωνα με τισ ειδικζσ προδιαγραφζσ που απαιτεί ο εκκεςιακόσ χϊροσ τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ και ότι
ζλαβε υπόψθ το εγχειρίδιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ ζκκεςθσ (εφόςον αυτό είναι διακζςιμο
ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ ζκκεςθσ).
Για τθν ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ .
(3)
Θ Οικονομικι Ρροςφορά
Θ οικονομικι προςφορά κάκε ςυμμετζχοντοσ υποβάλλεται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο υποφάκελο, επί ποινι
απορρίψεωσ, που φζρει εξωτερικά τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου (βλ. άρκρo 2.4.4 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ).
Κατά τθ ςφνταξθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τα κάτωκι :
Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. Αποκλείονται οι
προςφορζσ όταν θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι υπερβαίνει τον ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
 Οι τιμζσ κα πρζπει να δίδονται ςε ΕΥΩ και κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ.
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
 Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο ι και περιςςότερα δεκαδικά ψθφία (άνευ
ορίου), εφόςον χρθςιμοποιείται ςε ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε
δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και
προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πζντε.
 Σε περίπτωςθ που αναφζρεται εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν Υπθρεςία.
 Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και
αποκλείονται από τθ ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.
 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
 Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από
τον ΦΡΑ, ο οποίοσ κα αναφζρεται ξεχωριςτά.
 Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν
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δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν
νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ αν ςυντρζχει κάποιοσ από τουσ πιο κάτω
λόγουσ:
 Αν κατατεκεί προςφορά για μζροσ του ζργου.
 Εναλλακτικζσ προςφορζσ.
 Αντιπροςφορζσ.
Διευκρινίςεισ :
Ο ΕΟΤ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ
των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ανωτζρω υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά.
2.4.7 Ζξοδα προςφοράσ
Πλα τα ζξοδα και κάκε δαπάνθ που πικανόν να πραγματοποιιςει ο προςφζρων για τθν ετοιμαςία και
υποβολι τθσ προςφοράσ του βαρφνουν τον ίδιο. Ανεξάρτθτα του τελικοφ αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ
τθσ παροφςασ, ουδεμία ευκφνθ κα φζρει ο ΕΟΤ για ζξοδα ι δαπάνεσ οποιαςδιποτε μορφισ οποιουδιποτε
διαγωνιηόμενου ι για οποιουδιποτε είδουσ αποηθμίωςθ αυτοφ για οποιαδιποτε αιτία.
2.4.8 Λςχφσ των προςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο διαγωνιςμό για χρονικό διάςτθμα ενενιντα
(90) θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από τον ΕΟΤ, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ’
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα μζχρι ενενιντα (90) θμζρεσ.

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1 Θ Αρμόδια Επιτροπι διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν οριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει. Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα γίνει ςτθν
ζδρα του Οργανιςμοφ, Αν. Τςόχα 7, Ακινα. Για τθν θμζρα και ϊρα τθσ αποςφράγιςθσ οι ςυμμετζχοντεσ κα
ενθμερωκοφν ςχετικά.
3.2 Θ αποςφράγιςθ των φακζλων (με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά) και των
φακζλων των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ
Αρμόδιασ Επιτροπισ.
3.3 Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων τουσ. Στθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, οι παριςτάμενοι εκπρόςωποι των οικονομικϊν φορζων
επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό
εκπροςϊπθςθσ.
3.4 Πςοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των
ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν που
κατατζκθκαν.
3.5 Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν ακόλουκθ διαδικαςία :
Μονογράφεται και αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, που περιζχει τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, τθν
Τεχνικι Ρροςφορά και τον φάκελο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ.
Μονογράφονται Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, θ Τεχνικι Ρροςφορά και ο υποφάκελοσ "Οικονομικι
Ρροςφορά".
Ελζγχεται θ πλθρότθτα και θ ορκότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ δε γίνουν αποδεκτά, δεν
ελζγχεται θ ορκότθτα τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Για τισ προςφορζσ, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζγιναν αποδεκτά, ελζγχονται οι τεχνικζσ
προςφορζσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα και τθν ορκότθτά τουσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ.
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Οι υποφάκελοι των oικovoμικϊv προςφορϊν αποςφραγίηονται και μονογράφονται οι οικονομικζσ
προςφορζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν
προςφορϊν. Στθ ςυνζχεια θ Αρμόδια Επιτροπι αξιολογεί τισ οικονομικζσ προςφορζσ, προβαίνει ςε
κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και γνωμοδοτεί για τον
προςωρινό ανάδοχο.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ΕΟΤ επιλζγει τον Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Αρμόδιασ Επιτροπισ του
διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν, για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν
αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται και
επιςτρζφονται κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ.
Ενδζχεται οι προςφζροντεσ να κλθκοφν για διευκρινίςεισ ι για ςυμπλιρωςθ εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν
κατά τθν ωσ άνω αξιολόγθςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 102, Ν. 4412/2016.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ θ Αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθ ςφνταξθ ςχετικοφ
πρακτικοφ το οποίο υποβάλει ςτθν αρμόδια Δ/νςθ του ΕΟΤ.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία
κοινοποιείται, με επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ.
3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου
3.2.1 Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ οφείλει να υποβάλει, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από
τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74), των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα όςα
δθλϊκθκαν ςτα μζρθ ΙΙ, ΙΙΙ και IV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο ο όποιοσ παραδίδεται ςτθν Αρμόδια Επιτροπι διαγωνιςμοφ για ζλεγχο.
3.2.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Ο ΕΟΤ μπορεί
αιτιολογθμζνα επαρκϊσ να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15)
επιπλζον θμζρεσ.
3.2.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν
είναι ψευδι ι ανακριβι, ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα
τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι αν από τα παραπάνω
δικαιολογθτικά που προςκομίςτθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται ι μθ ςυνδρομι των
λόγων αποκλειςμοφ των μερϊν ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ τότε εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι
διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016.
3.2.4 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ και θ
Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν ζκδοςθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ αποτελζςματοσ και
ανάκεςθσ του ζργου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.
3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Ο ΕΟΤ προβαίνει, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν
τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό
ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
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Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν. 4412/2016.
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον Ανάδοχο,
εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα (ςε περίπτωςθ αλλαγϊν /λιξθσ) τα δικαιολογθτικά
του άρκρου 13 τθσ παροφςασ.
Εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 16 τθσ παροφςασ.
Υπόδειγμα τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV.
3.4 Ενςτάςεισ (άρκρο 127 Ν. 4412/2016)
Ενςτάςεισ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ ι τθσ
νομιμότθτασ διενζργειάσ του, ωσ εξισ:
α) Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε προκεςμία που εκτείνεται
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. (άρκρο 107
§ 32 του Ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Αϋ/13-11-2017)
β) Κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και εξετάηεται αρμοδίωσ από τθν Επιτροπι
Ενςτάςεων. Θ Επιτροπι Ενςτάςεων αποφαςίηει εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ.
Μετά τθν πάροδο τθσ άπρακτθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.

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

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.3 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το προτεινόμενο υπόδειγμα που περιλαμβάνεται
ςτο Ραράρτθμα II τθσ διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του ΕΟΤ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα παραμείνει κατατεκειμζνθ ςτον ΕΟΤ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ κάκε
ζκκεςθσ και κα επιςτραφεί ςτθν αντιςυμβαλλόμενθ εταιρεία μετά τθν υποβολι, από τθν αρμόδια Επιτροπι
παραλαβισ, πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ τθσ καταςκευισ και αποξιλωςθσ του περιπτζρου του ΕΟΤ
και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ εκπλιρωςθσ όλων των ςυμβατικϊν τθσ υποχρεϊςεων και τθσ εκκακάριςθσ
τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα ιςχφει τουλάχιςτον 2 μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ.
4.2

Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Ο ΕΟΤ και ο ανάδοχοσ του ζργου κα προςπακοφν να ρυκμίηουν βάςει τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν, κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
Θ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί, κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Κάκε διαφορά ι διζνεξθ για τθν
ερμθνεία, τθν εφαρμογι και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και κάκε αναφυόμενθ από αυτι μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων διαφορά, αξίωςθ ι απαίτθςθ κα επιλφεται από τα κακ’ φλθν αρμόδια Δικαςτιρια τθσ
Ακινασ, τα οποία οι ςυμβαλλόμενοι αναγνωρίηουν και αποδζχονται ωσ ζχοντα αποκλειςτικι δωςιδικία και
αρμοδιότθτα για τθν εκδίκαςθ των παραπάνω διαφορϊν και ενϊπιον των οποίων ο ΕΟΤ κα ενάγει ι κα
ενάγεται ωσ διάδικοσ, εφαρμοηομζνου ςε κάκε περίπτωςθ του Ουςιαςτικοφ και Δικονομικοφ Ελλθνικοφ
Δικαίου.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ
δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον ΕΟΤ το όνομα,
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν
ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να
γνωςτοποιεί ςτον ΕΟΤ κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
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τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ
ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ
ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτον ΕΟΤ, οφείλει δε να
διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον ΕΟΤ κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Ο ΕΟΤ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.6.2 τθσ παροφςασ,
εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18
του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Ο ΕΟΤ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ
Θ αμοιβι του αναδόχου, κα γίνει μετά το πζρασ των εργαςιϊν του περιπτζρου ςτθν ζκκεςθ, με τθν
προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν (όπωσ φορολογικι και αςφαλιςτικι
ενθμερότθτα), κακϊσ και όποιου άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
διατάξεισ, και ηθτθκεί από τισ υπθρεςίεσ ελζγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, θ δε πλθρωμι κα γίνεται
ςφμφωνα με τουσ οικείουσ κανονιςμοφσ και τα οριηόμενα από τουσ νόμουσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εξόφλθςθ αποτελεί θ κατάκεςθ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του
ζργου από τθν Αρμόδια, για τθν παραλαβι του, Επιτροπι του ΕΟΤ και θ ζγκριςθ του χρθματικοφ
εντάλματοσ από τθν Υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Θ προκεςμία πλθρωμισ αρχίηει από τθν υποβολι ςτον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν για τθν
εκκακάριςθ και πλθρωμι.
Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του ΕΟΤ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των
ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ
παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, επιβάλλεται
με απόφαςθ του ΕΟΤ, ωσ κφρωςθ, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/16.
O ΕΟΤ διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλει ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ ι ποινικζσ ριτρεσ όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016.
5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ΕΟΤ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ παρακολουκείται από τθν αρμόδια Δ/νςθ του ΕΟΤ με τθν οποία ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται ςε ςυνεργαςία.
6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ
Ωσ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςτο
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ζωσ τισ 05-02-2019.
6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Το περίπτερο του ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ τθσ παροφςασ, κα παραδοκεί από τον ανάδοχο ςτθν
Επιτροπι που κα ζχει οριςκεί από τον ΕΟΤ, ςτον εκκεςιακό χϊρο τθσ ζκκεςθσ, ζωσ τισ 12:00 μεςθμβρινισ
τθσ προθγοφμενθσ από τθν θμζρα ζναρξθσ, οπότε και κα πρζπει το περίπτερο να είναι ολοκλθρωμζνο και
ζτοιμο προσ χριςθ. Μετά τθ λιξθ τθσ ζκκεςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν αποξιλωςθ του
περιπτζρου του ΕΟΤ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθ διοργανϊτρια εταιρεία και του εκκεςιακοφ κζντρου
για τισ εργαςίεσ αυτζσ) και τθν απομάκρυνςθ των δομικϊν υλικϊν του από τον εκκεςιακό χϊρο.
Θ καλι εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ κα πιςτοποιθκεί από τθν Επιτροπι παραλαβισ του περιπτζρου,
που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ ΕΟΤ και θ οποία κα υποβάλει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 219 του ν. 4412/2016.
Αν θ Επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν
ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ
διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
6.4

Ειδικοί όροι ανάκεςθσ – Ρρόςκετεσ υποχρεϊςεισ αναδόχου

Ο ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι του ΕΟΤ για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ προςφοράσ του όπωσ κα γίνει δεκτι με απόφαςθ του ΕΟΤ, τθσ ςφμβαςθσ που
κα υπογραφεί και με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κα πρζπει δε με τθν παροχι του να
εξαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ παρουςίασ του ΕΟΤ και των ςυνεκκετϊν του ςτθν ζκκεςθ τθσ παροφςασ όςο
και τθ νομιμότθτά τουσ, τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά τθν εκπλιρωςθ με τον
αποτελεςματικότερο τρόπο του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ ο ανάδοχοσ κα υποχρεοφται ςε πλιρθ
αποηθμίωςθ του ΕΟΤ για οποιοδιποτε είδοσ ηθμίασ ικελε υποςτεί.
Από τισ ςυμβάςεισ και τισ οποιεςδιποτε ςχζςεισ του αναδόχου με τρίτουσ, οι οποίεσ αφοροφν άμεςα ι
ζμμεςα τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρζωςθ ι δζςμευςθ ι ευκφνθ κα ζχει ο ΕΟΤ
ζναντι των τρίτων αυτϊν. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται αποκλειςτικά με κάκε φφςεωσ αμοιβζσ, αποδοχζσ,
αποηθμιϊςεισ και γενικά με κάκε φφςεωσ ςυγγενικά και πνευματικά δικαιϊματα, δαπάνθ δικι του ι των
τρίτων, που κα αφορά με οποιοδιποτε τρόπο, άμεςα ι ζμμεςα, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΟΤ και
τισ οποίεσ δαπάνεσ, απαιτιςεισ τρίτων κλπ. υποχρεοφται να καταβάλει ο ανάδοχοσ.
Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του όρου αυτοφ, ο ανάδοχοσ υπζχει ζναντι του ΕΟΤ υποχρζωςθ να
αποκαταςτιςει πλιρωσ οποιαδιποτε ηθμία του ΕΟΤ, αν ο τρίτοσ ικελε τυχόν ςτραφεί κατά του ΕΟΤ και να
επιτφχει δικαςτικϊσ τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν του από τον ΕΟΤ, παράλλθλα δε ο ανάδοχοσ,
προςεπικαλοφμενοσ από τον ΕΟΤ, υποχρεοφται να αςκιςει κφρια, άλλωσ πρόςκετθ παρζμβαςθ υπζρ του
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ΕΟΤ ςε οποιαδιποτε ςχετικι δίκθ και να καταβάλει ςτον ΕΟΤ όλεσ τισ δαπάνεσ για τθ δίκθ του ΕΟΤ ςτθν
θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι.
Τισ αυτζσ υποχρεϊςεισ υπζχει ο ανάδοχοσ ζναντι του ΕΟΤ και για οποιαδιποτε ηθμία ςε πρόςωπα ι
πράγματα ικελε προκλθκεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτοφ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του με
τον ΕΟΤ ι με αφορμι αυτι, ευκυνόμενοσ αυτόσ αποκλειςτικά ςε αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι αποκετικισ
ηθμίασ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ θκικισ βλάβθσ, ςε βάροσ οιουδιποτε τρίτου. Ραράβαςθ οιαςδιποτε των
ανωτζρω υποχρεϊςεων του αναδόχου ζναντι του ΕΟΤ κα ςυνεπάγεται τθν ςε βάροσ του Αναδόχου
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τον ΕΟΤ και τθν αποκατάςταςθ από τον ανάδοχο κάκε είδουσ ηθμίασ του
ΕΟΤ.
Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίηει οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια του αναδόχου πζραν του ζργου που κα κακοριςτεί με
τθ παροφςα ςφμβαςθ.
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβάλλεται με τουσ υπεργολάβουσ, που ζχει περιλάβει δεςμευτικά
ςτισ αρχικζσ προτάςεισ του. Εάν, για οποιονδιποτε λόγο, απαιτθκεί θ αντικατάςταςθ κάποιου από τουσ
αρχικά προβλεπόμενουσ υπεργολάβουσ, αυτι κα πραγματοποιείται μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ
προσ τον ΕΟΤ και τθν ζκδοςθ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα του ΕΟΤ.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ζγκαιρα προσ τθ διοργανϊτρια εταιρεία τθσ ζκκεςθσ τθσ παροφςασ,
όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα και ζντυπα που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι του ΕΟΤ, ςτισ παροχζσ υπθρεςιϊν,
ςτθ χοριγθςθ άδειασ των καταςκευαςτϊν για ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, καταςκευζσ, μεταφορζσ,
καταλλθλότθτα υλικϊν κλπ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Υποδείγματα ςυνοδευτικϊν επιςτολϊν για κατάκεςθ προςφοράσ

Συνοδευτικι επιςτολι προςφοράσ (απλι)

Ακινα, ...........…………

ΡΟΣ:
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ, ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ
Αν. Τςόχα 7, Αμπελόκθποι,
115 21 Ακινα

Aξιότιμοι…

Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του ζργου με τίτλο: «..…………………….......», ςασ
υποβάλλουμε ςυνθμμζνα τθν προςφορά μασ.

Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ

Θζςθ Υπογραφισ

Στοιχεία Νομίμου Εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ : .........................................................
Ονοματεπϊνυμο : .......................................................................................................
Τθλζφωνο επικοινωνίασ : ...........................................................................................
Τθλεομοιοτυπία (fax no) : ..........................................................................................
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ...........................................................................

26

ΑΔΑ: 6ΔΑ1469ΗΙΖ-ΤΜΣ

18PROC003949075 2018-11-05

Καταχωριςτζο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
Συνοδευτικι επιςτολισ προςφορά (Kοινοπραξίεσ/Συμπράξεισ Εταιρειϊν)

Ακινα,……………………….

ΡΟΣ:
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΙΜΝΑΣ, ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ
Αν. Τςόχα 7, Αμπελόκθποι,
115 21 Ακινα

Aξιότιμοι……

Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για το ζργο με τίτλο: «...……………….......», ςασ
υποβάλλουμε ςυνθμμζνα τθν προςφορά μασ.
Θ Κοινοπραξία/Σφμπραξθ μασ ζχει ωσ ςυντονιςτι το …………………………… (πλιρθ ςτοιχεία του φορζα) και
αποτελείται από τα κάτωκι μζλθ:

Οικονομικόσ φορζασ 1 (Ρλιρθ ςτοιχεία)
Οικονομικόσ φορζασ 2 (Ρλιρθ ςτοιχεία)
Οικονομικόσ φορζασ Ν (Ρλιρθ ςτοιχεία)
Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ

Θζςθ Υπογραφισ

Στοιχεία Νομίμου Εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ : .........................................................
Ονοματεπϊνυμο : .......................................................................................................
Τθλζφωνο επικοινωνίασ : ...........................................................................................
Τθλεομοιοτυπία (fax no) : ..........................................................................................
Θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ...........................................................................
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Υπόδειγμα εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ
ΕΚΔΟΤΘΣ: .................................................................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ: .................................................................................................
Αρικμόσ εγγυθτικισ και ποςό (ΣΕ ΕΥΩ)………………….
Αρικμόσ διακιρυξθσ :
Ρροσ : Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ (ΕΟΤ)
Αν. Τςόχα 7, Αμπελόκθποι,
115 21 Ακινα
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρ……………… για ευρϊ ………………….
Αναφερόμενοι ςτθ ςφμβαςθ, θ οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξφ του ΕΟΤ και τθσ
εταιρείασ…….………………, με ΑΦΜ ………………………. και με ζδρα………..….. , οδόσ ………………..., αρ…., ΤΚ. …………
(αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία τθσ επωνυμίασ, του ΑΦΜ και τθσ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ)
,ι εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενϊςεωσ εταιρειϊν ι κοινοπραξίασ εταιρειϊν, μεταξφ του ΕΟΤ και τθσ
κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α) ……..….………., με ΑΦΜ…………………. με ζδρα……………..…, οδόσ………………, αρ….,
Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με ΑΦΜ …………………………με ζδρα………………, οδόσ………………, αρ…., Τ.Κ. ………-,
θ οποία ςφμβαςθ κα καλφπτει τθν εκτζλεςθ του ζργου «……………………………………………
……………………………………………………………», ςυνολικισ αξίασ ευρϊ……………………… και ότι ςφμφωνα με ςχετικό
όρο ςτθ ςφμβαςθ αυτι θ εταιρεία (ι ζνωςθ ι κοινοπραξία) υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου προσ…………………….ευρϊ, δθλϊνουμε ότι εγγυϊμεκα ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα,
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, προσ τον Οργανιςμό ςασ (ΕΟΤ) και υπζρ τθσ
εταιρείασ …………………………. ,ι, εναλλακτικά, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ εταιρειϊν, υπζρ τθσ
εταιρείασ α) ……………. και υπζρ τθσ εταιρείασ β) ……………. ι υπζρ τθσ κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α)
…………………… ΑΦΜ……………(διεφκυνςθ)
και β) ………………….-, μζχρι του ποςοφ των
ΕΥΩ……………………………….……………………..……………………, για τθν καλι, εκ μζρουσ τθσ παραπάνω εταιρείασ (ι
ενϊςεωσ εταιρειϊν ι κοινοπραξίασ εταιρειϊν) εκτζλεςθ του ζργου που περιγράφεται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ,
κακϊσ και των όρων τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, χωρίσ οποιαδιποτε εκ
μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ απαιτιςεϊσ ςασ,
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………….
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθ λιψθ ζγγραφθσ διλωςισ ςασ ότι ζπαψε ο λόγοσ για τον οποίο εκδόκθκε.
(Διευκρίνιςθ: Αναγράφεται μια από τισ δφο παραπάνω προτάςεισ κατ’ επιλογι ςασ)
Ωσ εκδότεσ τθσ εγγφθςθσ, δθλϊνουμε ότι υποχρεοφμαςτε ι κα προβοφμε ςτθν εξζταςθ αιτιματοσ
παράταςθσ τθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ εγγφθςθσ, ςε περίπτωςθ που αυτό ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ (ΕΟΤ)
με ζγγραφο που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Βεβαιϊνουμε ότι το ποςό των εγγυιςεϊν μασ, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα Νομικά Ρρόςωπα
Δθμοςίου Δικαίου, μαηί με το ποςό τθσ εγγφθςθσ αυτισ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςτεί για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
ΣΘΜ.: Σε περίπτωςθ εγγφθςθσ υπζρ κοινοπραξιϊν ι ςυμπράξεων παρεχόντων υπθρεςίεσ που υποβάλλουν
κοινι προςφορά, τόςο θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται υπζρ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ
ςφμπραξθσ και καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ κοινοπραξίασ ι τθσ ςφμπραξθσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI –Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου - Απαιτιςεισ
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου: «Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ
από τον εκκεςιακό χϊρο – μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ – του περιπτζρου του ΕΟΤ ςτθ διεκνι ζκκεςθ
τουριςμοφ «ΒΟΟΤ 2019», αποτυπϊνονται αναλυτικά, ςτο παρακάτω πίνακα.
Επιςυνάπτονται ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (floorplan, κάτοψθ, ςχζδια καταςκευισ, περιγραφι υλικϊν
κλπ)
2. ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ BOOT 2019
1. Θ καταςκευι του περιπτζρου ςτθν ζκκεςθ BOOT (19-27/01/2019) ςτo Nτίςελντορφ τθσ Γερμανίασ,
(όπωσ αποτυπϊνεται ςτο αρχείο 15. FLOOR PLAN) κα υλοποιθκεί ςε επιφάνεια 60 τ.μ., ςφμφωνα με τα
ςχετικά αρχεία 1. ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΟΨΘ και 2.ΚΑΤΟΨΘ. Θ προςαρμογι του ςχεδίου ςτισ διαςτάςεισ των 60 τ.μ.
κα γίνει με τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ λειτουργικότθτα του περιπτζρου και θ απρόςκοπτθ ροι των
επιςκεπτϊν. Θ προςαρμογι του ςχεδίου πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα τετραγωνικά μζτρα και τον τφπο
του περιπτζρου.
2. Yποδοχι (reception) E.O.T. Τοποκετθμζνθ ςε εμφανζσ ςθμείο του περιπτζρου (κεντρικόσ διάδρομοσ
εκκεςιακοφ χϊρου). Σχετικά αρχεία : 1. ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΟΨΘ, 2. ΚΑΤΟΨΘ, 5. ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ , 10.
YΡΟΔΟΧΘ.
3. Αίκουςα ςυναντιςεων (meeting room), μία (1), τοποκετθμζνθ όπωσ εμφανίηεται ςτα ςχετικά αρχεία:
1. ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΟΨΘ, 2. ΚΑΤΟΨΘ, 3. ΦΩΤΙΣΜΟΙ , 4. ΛΕΡΤOMEEIEΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΡ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 5. ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ, 6. ΡΛΑΓΙΑ ΟΨΘ, 12. ΓΑΛΑΗΙΟ ΧΩΜΑ ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ, 14.
ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ. Οροφι κα καταςκευαςτεί εφόςον το επιτρζπουν οι όροι αςφαλείασ τθσ
ζκκεςθσ.
4. Aποκικθ μια (1) , για τον Ε.Ο.Τ. και τουσ ςυνεκκζτεσ του περιπτζρου, τοποκετθμζνθ όπωσ εμφανίηεται
ςτα ςχετικά αρχεία: 1. ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΟΨΘ, 2. ΚΑΤΟΨΘ, 3. ΦΩΤΙΣΜΟΙ, 4. ΛΕΡΤOMEEIEΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ &
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , 6.ΡΛΑΓΙΑ ΟΨΘ, 7. ΟΡΙΣΘΙΑ ΟΨΘ, 12. ΓΑΛΑΗΙΟ ΧΩΜΑ ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ, 14.
ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ. Οροφι κα καταςκευαςτεί εφόςον το επιτρζπουν οι όροι αςφαλείασ τθσ
ζκκεςθσ.
5. Oι επιφάνειεσ καταςκευισ τθσ αίκουςασ ςυναντιςεων (meeting room) και τθσ αποκικθσ βάφονται από
ματ πλαςτικό χρϊμα (γαλάηιο εξωτερικά και λευκό εςωτερικά). Σχετικό αρχείο: 12. ΓΑΛΑΗΙΟ ΧΩΜΑ
ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ
6. ΔΑΡΕΔΟ: από λευκι μελαμίνθ, όςο το εμβαδόν του περιπτζρου
7. 6 περίπτερα ςυνεκκετϊν. Ο τελικόσ αρικμόσ ςυνεκκετϊν κα δοκεί ςτον ανάδοχο του ζργου ςε λίςτα,
με τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ. Θ καταςκευι των περιπτζρων κα γίνει ςφμφωνα με τα αρχεία:
11. ΓΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ, 13. ΚΑΤΟΨΘ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ. Σε περίπτωςθ αφξθςθσ του
προβλεπόμενου αρικμοφ περιπτζρων ςυνεκκετϊν, ο ανάδοχοσ οφείλει να προςαρμόςει τθν καταςκευι
του αναλόγωσ, υπολογίηοντασ για κάκε ςυνεκκζτθ χϊρο περί τα 7 τ.μ.
8. Ανάρτθςθ των κζςεων των ςυνεκκετϊν (επωνυμίεσ) του περιπτζρου ΕΟΤ ςε εμφανζσ ςθμείο του
χϊρου (floorplan), ςε καταςκευι όπου θ άνω πλευρά από γαλακτερό plexiglass και εςωτερικά κερμόσ
φωτιςμόσ φκορίου ι αναλόγου αιςκθτικισ αποτελζςματοσ υλικοφ, κακϊσ και τθσ ονομαςίασ του Ε.Ο.Τ.
ςτθν κεντρικι υποδοχι του περιπτζρου ςτθν αγγλικι γλϊςςα και γλϊςςα τθσ Χϊρασ ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο αρχείο: 10. YΡΟΔΟΧΘ
9. Εκτυπϊςεισ και τοποκετιςεισ λογοτφπου και επωνυμίασ κάκε ςυνεκκζτθ ςτο περίπτερο του (ςε δφο
πλευρζσ του κάκε περιπτζρου) κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ ίδιουσ και τθν Κ.Υ. του ΕΟΤ. Σχετικά αρχεία :
11. ΓΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ, 13. ΚΑΤΟΨΘ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ.
10. Ρρόβλεψθ για ράμπα Α.Μ.Ε.Α. πλθςίον τθσ Υποδοχισ (reception).
11. Θ καταςκευι του περιπτζρου κα γίνει ςφμφωνα με τα υλικά που περιγράφονται ςτα ςυνθμμζνα
αρχεία 12. ΓΑΛΑΗΙΟ ΧΩΜΑ ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ, 14. EΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ και βάςει των ειδικϊν
προδιαγραφϊν που απαιτεί ο εκκεςιακόσ χϊροσ τθσ ζκκεςθσ (π.χ. βραδυφλεγι υλικά, υδατοδιαλυτά
χρϊματα κλπ.). Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει υπόψθ το εγχειρίδιο του και να ακολουκιςει το
εγχειρίδιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ζκκεςθσ.
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12. Τοp καταςκευζσ. Θ καταςκευι τουσ γίνεται από παρόμοια υλικά με αυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
καταςκευι τθσ αποκικθσ. Θ ςτιριξθ γίνεται αποκλειςτικά ςτο εςωτερικό του χϊρου που επικάκεται κατά
περίπτωςθ , ςφμφωνα με τα ςχετικά αρχεία: 2. ΚΑΤΟΨΘ , 3. ΦΩΤΙΣΜΟΙ, 4. ΛΕΡΤΟΜΕΕΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ &
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 5. ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ, 6. ΡΛΑΓΙΑ ΟΨΘ, 7. OΡΙΣΘΙΑ ΟΨΘ, 8.
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1, 9. ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2
13. Θ διάταξθ και το μζγεκοσ των επίπλων ςτθν αίκουςα ςυναντιςεων κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν
άνετθ ροι των επιςκεπτϊν.
14. Διάκεςθ 1 ςφγχρονου φορθτοφ υπολογιςτι (laptop), με ςυνεχι ςφνδεςθ ςτο ΙΝTERNET, με
προγράμματα επεξεργαςίασ κειμζνου (MS Word) και παρουςιάςεων (Powerpoint) και ενοσ εκτυπωτι, για
τισ ανάγκεσ τθσ αίκουςασ ςυναντιςεων και των Γραφείων του ΕΟΤ.
15. Το υλικό προβολισ του περιπτζρου κα πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτο
ςχετικό αρχείο: 14. ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ
16. Τοποκζτθςθ ενόσ (1) video wall από ςυνζνωςθ τεςςάρων (4) οκονϊν, τα οποίο κα τοποκετθκεί πίςω
από τθν reception του Ε.Ο.Τ. Επίςθσ τοποκζτθςθ μιασ (1) οκόνθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ αναλόγων με
τον χϊρο διαςτάςεων ςτθν πλευρά τθσ αποκικθσ που βλζπει ςτον ελεφκερο χϊρο του περιπτζρου . Θ
οκόνθ κα πρζπει να ζχει κφρα USB, δυνατότθτα ςφνδεςθσ με επιπλζον του ενόσ φορθτοφ υπολογιςτι και
να περιλαμβάνει καλϊδιο HDMI. Σχετικά αρχεία: 2. ΚΑΤΟΨΘ, 5. ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ.
17. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επί τόπου διόρκωςθ/επιςκευι των επιγραφϊν ι άλλων κακοτεχνιϊν των
περιπτζρων του ΕΟΤ και των ςυνεκκετϊν αυτοφ, εφ' όςον χρειαςτεί.
18. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο με τθ δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ πλοιγθςθσ τουλάχιςτον 40 χρθςτϊν και ςτθν εξαςφάλιςθ αδιάλειπτθσ λειτουργίασ .
19. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται κατ' αποκλειςτικότθτα με το κόςτοσ ςφνδεςθσ και παροχισ wi-fi. Μια
γραμμι internet ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων και ςφνδεςθ wi-fi του περιπτζρου κακϊσ και του κάκε
ςυνεκκζτθ ξεχωριςτά (κωδικοί ανάλογοι με το ςφνολο των ςυνεκκετϊν).
20. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναλάβει - πλζον του υπάρχοντοσ κοινόχρθςτου φωτιςμοφ του
εκκεςιακοφ χϊρου - το φωτιςμό όλου του περιπτζρου του Ε.Ο.Τ. με ςφγχρονα μζςα (π.χ. με χριςθ
προβολζων, spot ιωδίνθσ, κτλ.) ςφμφωνα με τθν αναλυτικι περιγραφι των υλικϊν. Ο φωτιςμόσ πρζπει να
είναι διάχυτοσ και να αποτελεί βαςικό είδοσ ςιμανςθσ του περιπτζρου. Σε περίπτωςθ που χρειαςτεί
(ανάλογα τθ κζςθ του περιπτζρου ςτθ γενικι κάτοψθ τθσ ζκκεςθσ ι τον ελλειπι φωτιςμό του εκκεςιακοφ
χϊρου) δφναται να αναρτθκοφν από τθν οροφι φωτιςτικά ςτοιχεία (προβολείσ). Σχετικά αρχεία:
3.ΦΩΤΙΣΜΟΙ, 4. ΛΕΡΤΟΜΕΕΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, 8. ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1, 9. ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2, 14. ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ.
21. Τοποκζτθςθ πρίηασ ςε κάκε περίπτερο ςυνεκκζτθ, ςτθν αποκικθ ,ςτθν υποδοχι (reception) και ςτθν
αίκουςα ςυναντιςεων.
22. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με το κόςτοσ καλωδίωςθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ, ςφνδεςθσ και
παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και φωτιςτικϊν ςωμάτων που είναι απαραίτθτα για το ςωςτό φωτιςμό
όλου του περιπτζρου κακϊσ και το κόςτοσ ςφνδεςθσ και παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ.
23. Τοποκζτθςθ ράγασ γκαρνταρόμπασ εντόσ τθσ αποκικθσ και ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων. Ψφκτθσ που
κα εξαςφαλίηει ηεςτό-κρφο νερό, εντόσ τθσ αποκικθσ, με επαρκι ποςότθτα νεροφ για κάλυψθ όλων των
θμερϊν λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ. Το κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ και κατανάλωςθσ νεροφ βαρφνει τον
ανάδοχο.
24. άφια αποκικευςθσ διαφθμιςτικοφ υλικοφ ςτθν αποκικθ.
25. Οριςμόσ υπευκφνου του ζργου, ο οποίοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του
Ε.Ο.Τ. για τθν υλοποίθςθ τθσ καταςκευισ του περιπτζρου.
26. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ - αν αυτό απαιτθκεί από τθ διοργανϊτρια εταιρεία τθσ ζκκεςθσ - να
υποβάλει προσ ζγκριςθ μελζτεσ ςτατικότθτασ και πυραςφάλειασ του περιπτζρου. Θ μελζτθ αυτι κα
βαρφνει τον ανάδοχο.
27. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι τεχνικισ υποςτιριξθσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ με
ανκρϊπινο δυναμικό (τουλάχιςτον 2 άτομα) και τθν άμεςθ αντικατάςταςθ τυχόν ελαττωματικοφ
εξοπλιςμοφ για: α) τθν καλι λειτουργία του περιπτζρου β) τθ ρφκμιςθ των προβολικϊν ςυςτθμάτων και
τθ ροι των προβολϊν του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και γ) άμεςθ αντικατάςταςθ και επιςκευι όςων
υλικϊν ι διακοςμθτικϊν ςτοιχείων καταςτρζφονται κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ (περιλαμβάνονται και
οι περιπτϊςεισ κλοπισ).
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28. Αςφάλιςθ του περιπτζρου (υλικά και καταςκευι) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ.
29. Κακαριςμόσ του περιπτζρου πριν από τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, με τθν τελικι παράδοςθ του
περιπτζρου ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ αυτοφ.
30. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διάκεςθ ενόσ μικροφ κάδου απορριμμάτων (καλακάκι αχριςτων) ςτθν
Υποδοχι (reception) του ΕΟΤ, ςε κάκε περίπτερο ςυνεκκζτθ, ςτθν αίκουςα ςυναντιςεων και ςτθν
αποκικθ, χρϊματοσ λευκοφ ι διάφανου, κακϊσ και ενόσ επιπλζον μεγάλου κάδου απορριμμάτων εντόσ
τθσ αποκικθσ.
31. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΕΟΤ για τυχόν ανάγκθ
προςαρμογισ του ςχεδίου ςτο πλαίςιο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του περιπτζρου του ΕΟΤ.
32. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ του αρικμοφ των ςυνεκκετϊν και πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ
ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει ςτον ΕΟΤ τθν τελικι κάτοψθ και τα φωτορεαλιςτικά ςχζδια του
περιπτζρου, που κα αποτυπϊνουν το περίπτερο από τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εναζριεσ απόψεισ και
τζςςερισ (4) απόψεισ από το επίπεδο του παρατθρθτι.
33. Πλα τα υλικά καταςκευισ του περιπτζρου να είναι υψθλισ αντοχισ και ποιότθτασ με άρτιο φινίριςμα.
Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν υλικά ι εξοπλιςμόσ, τα οποία παρουςιάηουν φκορά από
προθγοφμενθ χριςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται άμεςα, πριν τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, ςτθν αντικατάςταςι
τουσ. Σχετικό αρχείο: 14. ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ
34. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τθν τεχνικι υποςτιριξθ, τθ διαμονι και τθν αςφάλιςθ των τεχνικϊν και του
υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ, κακϊσ και με τθν διατροφι τουσ. Ο
ανάδοχοσ βαρφνεται επίςθσ με τθν αποξιλωςθ των υλικϊν μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ και τθ μεταφορά
του εξοπλιςμοφ.
35. Οιαδιποτε κλοπι ι απϊλεια υλικοφ επιβαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
36. Υποχρζωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ του περιπτζρου ζωσ τθν 12θ μεςθμβρινι τθσ παραμονισ
ζναρξθσ τθσ ζκκεςθσ.
37. Μετά τθ λιξθ τθσ ζκκεςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον Ε.Ο.Τ. ςε θλεκτρονικι μορφι
(CD / DVD/USB STICK) φωτογραφίεσ του περιπτζρου (πριν τθν ζναρξθ λειτουργίασ και κατά τθ διάρκεια
λειτουργίασ του).
Σχζδια, κατόψεισ περιπτζρου (θλεκτρονικά αρχεία):
1 ΓΕΝΙΚΘ ΚΑΤΟΨΘ
2 ΚΑΤΟΨΘ
3 ΦΩΤΙΣΜΟΙ
4 ΛΕΡΤOMEEIEΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
5 ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ
6 ΡΛΑΓΙΑ ΟΨΘ
7 ΟΡΙΣΘΙΑ ΟΨΘ
8 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1
9 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2
10 YΡΟΔΟΧΘ
11 ΓΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ
12 ΓΑΛΑΗΙΟ ΧΩΜΑ ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ
13 ΚΑΤΟΨΘ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ
14 ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ - ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ
15 FLOOR PLAN
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Σφμβαςθσ
Στθν Ακινα ςιμερα, τθν ……………………………………… ζτουσ 2018, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων:
Αφενόσ του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου, που εδρεφει ςτθν Ακινα, Αναςτάςιου Τςόχα 7, με τθν
επωνυμία «ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροςωπείται από τον κ. Κωνςταντίνο
Τςζγα, ςφμφωνα με το 72/2018 (ΦΕΚ 141/Αϋ/02-08-2018) περί Οργανιςμοφ Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ
Τουριςμοφ (ΕΟΤ), τθν υπ’ αρικ. 17232/10-10-2018 απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςμοφ (ΦΕΚ 600/ΥΟΔΔ/17-102018), τθν υπ’ αρικ. 98/06-09-2018 (ΦΕΚ 4140/Βϋ/20-09-2018) απόφαςθ ΔΣ του ΕΟΤ περί μεταβίβαςθσ
αρμοδιοτιτων από το ΔΣ/ΕΟΤ ςτον Γενικό Γραμματζα του ΕΟΤ και τθν υπ’ αρικ. 13300/24-10-2018 (ΦΕΚ
4802/Βϋ/26-10-2018) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ περί οριςμοφ αναπλθρωτι του, που κα
αποκαλείται ςτο εξισ για λόγουσ ςυντομίασ ΕΟΤ, και
Αφετζρου τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία …………………………………………, με ΑΦΜ: ……………………………… , που
εδρεφει ……………………………………………………….. και εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν παροφςα από
……………………………………… δυνάμει του ……………………………………… , ο οποίοσ ενεργεί εν προκειμζνω επ’
ονόματι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ εν λόγω εταιρείασ που κα αποκαλείται ςτο εξισ για λόγουσ
ςυντομίασ «Ανάδοχοσ»,
ΡΟΟΛΜΛΟ
Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (ΕΟΤ), ςτο πλαίςιο τθσ προβολισ και διαφιμιςθσ του ελλθνικοφ
τουριςτικοφ προϊόντοσ, όπωσ αυτό προβλζπεται από τθν Τουριςτικι Νομοκεςία, κακϊσ και τθσ
υλοποίθςθσ του, προζβθ ςε θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό άνω των ορίων, με τθν υπ’ αρικ. 13887/0511-2018 απόφαςι του, τθν οποία ςυνόδευε αναλυτικι διακιρυξθ, για τθν επιλογι αναδόχου/ων του
ζργου: «Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο,
μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019, που κα
διεξαχκεί από 19 ζωσ 27 Ιανουαρίου 2019, ςτο Ντίςελντορφ Γερμανίασ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ.
Το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε και εγκρίκθκε, με τθν υπ’ αρικ.
………………………………………απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ, υπζρ τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία
………………………………………, ςφμφωνα με τουσ αναλυτικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και με βάςθ τθν
προςφορά που κατζκεςε θ εταιρεία αυτι.
Ο Ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δθλϊνει ότι ζλαβε πλιρθ γνϊςθ όλων των
προαναφερομζνων διοικθτικϊν εγγράφων και διαδικαςιϊν, ωσ και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται
ςε αυτά, αποδεχόμενθ ανεπιφφλακτα αυτοφσ.
Σε εκτζλεςθ των ανωτζρω, ςυνάπτεται θ παροφςα ςφμβαςθ:
ΑΚΟ 1
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκτζλεςθσ τθσ καταςκευισ, τθσ
διακόςμθςθσ, τθσ προςωρινισ κατά χριςθ παραχϊρθςθσ εκ μζρουσ τθσ του εξοπλιςμοφ του περιπτζρου
ΕΟΤ, και των εντόσ αυτοφ χϊρων των ςυνεκκετϊν του ΕΟΤ, τθσ παροχισ όλων των απαραίτθτων ςυναφϊν
υπθρεςιϊν ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ ΒΟΟΤ 2019, που κα διεξαχκεί από 19 ζωσ 27 Ιανουαρίου 2019, ςτο
Ντίςελντορφ Γερμανίασ κακϊσ επίςθσ και τθσ αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ από τον εκκεςιακό χϊρο
του περιπτζρου ΕΟΤ.
Αναλυτικά:
τ.μ.
Ζκκεςθ
περιπτζρου
Κόςτοσ ςε €
ΦΡΑ
Σφνολο ςε €
ΕΟΤ
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(κα αναγραφοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ ………..)

ΑΚΟ 2
ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΤΟΡΟΣ ΚΑΛ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Ωσ διάρκεια του ζργου ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ςτο
Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και ζωσ τισ 5 Φεβρουαρίου 2019.
Το περίπτερο του ΕΟΤ, ςτθν ωσ άνω ζκκεςθ, κα παραδοκεί από τον Ανάδοχο ςε Επιτροπι που κα ζχει
οριςκεί από τον ΕΟΤ, ςτον εκκεςιακό χϊρο τθσ ανωτζρω ζκκεςθσ, ζωσ τθν 12θ μεςθμβρινι τθσ
προθγοφμενθσ από τθν θμζρα ζναρξθσ, οπότε και κα πρζπει το περίπτερο να είναι ολοκλθρωμζνο και
ζτοιμο προσ χριςθ.
ΑΚΟ 3
ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΛΣΤΛΚΘΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ
Θ καλι εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ κα πιςτοποιθκεί από τθν Επιτροπι παραλαβισ του περιπτζρου,
που κα ςυγκροτθκεί με απόφαςθ ΕΟΤ και θ οποία κα υποβάλει πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ
ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 219 του ν. 4412/2016.
Αν θ Επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ Επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
ΑΚΟ 4
ΣΥΜΦΩΝΘΚΕΝ ΡΟΣΟ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για το ανωτζρω ζργο εκδόκθκε Απόφαςθ ΕΟΤ περί Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με α/α 713 με αρ. πρωτ.
10491/24-08-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΟ0469ΘΙΗ-Η25 & ΑΔΑΜ: 18REQ002597653).
Θ αμοιβι του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτο ςυνολικό ποςό των
………………………………………
ευρϊ
(………………………………………€)
πλζον
ΦΡΑ
24%,
ιτοι
………………………………………€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Ρζραν του ωσ άνω ςυμφωνθκζντοσ ποςοφ, ο ΕΟΤ, ουδεμία άλλθ οικονομικι υποχρζωςθ κα υπζχει ζναντι
τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ εταιρείασ και οιουδιποτε τρίτου για αμοιβζσ και πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ ςχετικά
με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Ο ΕΟΤ κα εξοφλιςει το αντίτιμο του τιμολογίου του Αναδόχου με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν (όπωσ φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), κακϊσ και όποιου
άλλου δικαιολογθτικοφ προβλζπεται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ, και ηθτθκεί από τισ υπθρεςίεσ
ελζγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, θ δε πλθρωμι κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ οικείουσ κανονιςμοφσ και τα
οριηόμενα από τουσ νόμουσ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εξόφλθςθ αποτελεί θ κατάκεςθ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του
ζργου από τθν Αρμόδια, για τθν παραλαβι του, Επιτροπι του ΕΟΤ και θ ζγκριςθ του χρθματικοφ
εντάλματοσ από τθν Υπθρεςία Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
Θ προκεςμία πλθρωμισ αρχίηει από τθν υποβολι ςτον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν για τθν
εκκακάριςθ και πλθρωμι.
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
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ΑΚΟ 5
ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτον ΕΟΤ για εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τθν υπ’
αρ. ……………….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ/του ………….………………, ποςοφ ……………………………………… ευρϊ
(……………………………………… €), το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ
αξίασ χωρίσ τον ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του ΕΟΤ ζναντι του Αναδόχου.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα παραμείνει κατατεκειμζνθ ςτον ΕΟΤ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του
ζργου και κα επιςτραφεί ςτον Ανάδοχο μετά τθν υποβολι, από τθν Αρμόδια Επιτροπι, του πρωτοκόλλου
οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ εκπλιρωςθσ όλων των ςυμβατικϊν τθσ
υποχρεϊςεων και τθσ εκκακάριςθσ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
ΑΚΟ 6
ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΑΝΑΚΕΣΘΣ – ΡΟΣΚΕΤΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Στθν παροφςα ςφμβαςθ μεταξφ του ΕΟΤ και του Αναδόχου, κα ιςχφςουν οι παρακάτω όροι:
Ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ ζναντι του ΕΟΤ για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, τθσ προςφοράσ του όπωσ ζγινε δεκτι με απόφαςθ του ΕΟΤ και με τουσ κανόνεσ τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, κα πρζπει δε με τθν παροχι του να εξαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ παρουςίασ
του ΕΟΤ και των ςυνεκκετϊν του ςτθν ζκκεςθ τθσ παροφςασ όςο και τθ νομιμότθτά τουσ, τθν
εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του ΕΟΤ και γενικά τθν εκπλιρωςθ με τον αποτελεςματικότερο τρόπο του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ ο Ανάδοχοσ κα υποχρεοφται ςε πλιρθ αποηθμίωςθ του ΕΟΤ για
οποιοδιποτε είδοσ ηθμίασ ικελε υποςτεί.
Από τισ ςυμβάςεισ και τισ οποιεςδιποτε ςχζςεισ του Αναδόχου με τρίτουσ, οι οποίεσ αφοροφν άμεςα ι
ζμμεςα τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΟΤ, ουδεμία υποχρζωςθ ι δζςμευςθ ι ευκφνθ κα ζχει ο ΕΟΤ
ζναντι των τρίτων αυτϊν. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται αποκλειςτικά με κάκε φφςεωσ αμοιβζσ, αποδοχζσ,
αποηθμιϊςεισ και γενικά με κάκε φφςεωσ ςυγγενικά και πνευματικά δικαιϊματα, δαπάνθ δικι του ι των
τρίτων, που κα αφορά με οποιοδιποτε τρόπο, άμεςα ι ζμμεςα, τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με τον ΕΟΤ
και τισ οποίεσ δαπάνεσ, απαιτιςεισ τρίτων κλπ. υποχρεοφται να καταβάλει ο Ανάδοχοσ.
Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του όρου αυτοφ, ο Ανάδοχοσ υπζχει ζναντι του ΕΟΤ υποχρζωςθ να
αποκαταςτιςει πλιρωσ οποιαδιποτε ηθμία του ΕΟΤ, αν ο τρίτοσ ικελε τυχόν ςτραφεί κατά του ΕΟΤ και να
επιτφχει δικαςτικϊσ τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεϊν του από τον ΕΟΤ, παράλλθλα δε ο Ανάδοχοσ,
προςεπικαλοφμενοσ από τον ΕΟΤ, υποχρεοφται να αςκιςει κφρια, άλλωσ πρόςκετθ παρζμβαςθ υπζρ του
ΕΟΤ ςε οποιαδιποτε ςχετικι δίκθ και να καταβάλει ςτον ΕΟΤ όλεσ τισ δαπάνεσ για τθ δίκθ του ΕΟΤ ςτθν
θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι.
Τισ αυτζσ υποχρεϊςεισ υπζχει ο Ανάδοχοσ ζναντι του ΕΟΤ και για οποιαδιποτε ηθμία ςε πρόςωπα ι
πράγματα ικελε προκλθκεί από τον Ανάδοχο και τα όργανα αυτοφ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςισ του
με τον ΕΟΤ ι με αφορμι αυτι, ευκυνόμενοσ αυτόσ αποκλειςτικά ςε αποκατάςταςθ κάκε κετικισ ι
αποκετικισ ηθμίασ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ θκικισ βλάβθσ, ςε βάροσ οιουδιποτε τρίτου. Ραράβαςθ
οιαςδιποτε των ανωτζρω υποχρεϊςεων του Αναδόχου ζναντι του ΕΟΤ κα ςυνεπάγεται τθν ςε βάροσ του
Αναδόχου καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τον ΕΟΤ και τθν αποκατάςταςθ από τον Ανάδοχο κάκε είδουσ
ηθμίασ του ΕΟΤ.
Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίηει οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια του Αναδόχου πζραν του ζργου που κα κακοριςτεί με
τθ παροφςα ςφμβαςθ.
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμβάλλεται με τουσ υπεργολάβουσ, που ζχει περιλάβει δεςμευτικά
ςτισ αρχικζσ προτάςεισ του. Εάν, για οποιονδιποτε λόγο, απαιτθκεί θ αντικατάςταςθ κάποιου από τουσ
αρχικά προβλεπόμενουσ υπεργολάβουσ, αυτι κα πραγματοποιείται μετά τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ
προσ τον ΕΟΤ και τθν ζκδοςθ ςχετικισ εγκριτικισ απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα του ΕΟΤ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ζγκαιρα προσ τθ διοργανϊτρια εταιρεία τθσ ζκκεςθσ τθσ παροφςασ,
όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα και ζντυπα που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι του ΕΟΤ, ςτισ παροχζσ υπθρεςιϊν,
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ςτθ χοριγθςθ άδειασ των καταςκευαςτϊν για ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, καταςκευζσ, μεταφορζσ,
καταλλθλότθτα υλικϊν κλπ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα.
ΑΚΟ 7
ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΛΣ
Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με
τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων,
επιβάλλεται με απόφαςθ του ΕΟΤ, ωσ κφρωςθ, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του Αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ν.4412/16.
O ΕΟΤ διατθρεί το δικαίωμα να επιβάλει ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ ι ποινικζσ ριτρεσ όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016.
ΑΚΟ 8
ΕΧΕΜΥΚΕΛΑ
Ο Ανάδοχοσ υπόςχεται και εγγυάται ζναντι του ΕΟΤ, ότι κα τθρεί πλιρθ εχεμφκεια για τα ςτοιχεία τα
οποία κα επεξεργάηεται, κα κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του και δεν
κα αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα πρόςωπα χωρίσ τθ γραπτι ςυμφωνία του ΕΟΤ, ενϊ ο
Ανάδοχοσ επιβάλλει αυτι τθν υποχρζωςθ ςτουσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο μετ’ αυτισ ςυνδεδεμζνουσ για τθν
εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου.
Σε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον Ανάδοχο, ο
ΕΟΤ διατθρεί το δικαίωμα να κάνει χριςθ των διατάξεων «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ».
ΑΚΟ 9
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων τθσ
διακιρυξθσ, να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ΕΟΤ, μζςα ςε
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
ΑΚΟ 10
ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ο ΕΟΤ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ
διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ωσ Λόγοι Αποκλειςμοφ Συμμετοχισ ςτθν υπ’ αρικ. 13887/05-11-2018 διακιρυξθσ και, ωσ εκ
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
ΑΚΟ 11
ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ
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Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ υπ’ αρικ.
13887/05-11-2018 διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
Ο ΕΟΤ και ο Ανάδοχοσ του ζργου κα προςπακοφν να ρυκμίηουν βάςει τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν, κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.
Θ ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί, κα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Κάκε διαφορά ι διζνεξθ για τθν
ερμθνεία, τθν εφαρμογι και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και κάκε αναφυόμενθ από αυτι μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων διαφορά, αξίωςθ ι απαίτθςθ κα επιλφεται από τα κακ’ φλθν αρμόδια Δικαςτιρια τθσ
Ακινασ, τα οποία οι ςυμβαλλόμενοι αναγνωρίηουν και αποδζχονται ωσ ζχοντα αποκλειςτικι δωςιδικία
και αρμοδιότθτα για τθν εκδίκαςθ των παραπάνω διαφορϊν και ενϊπιον των οποίων ο ΕΟΤ κα ενάγει ι
κα ενάγεται ωσ διάδικοσ, εφαρμοηομζνου ςε κάκε περίπτωςθ του Ουςιαςτικοφ και Δικονομικοφ
Ελλθνικοφ Δικαίου.
ΑΚΟ 12
ΕΡΛΔΟΣΕΛΣ ΕΓΓΑΦΩΝ
Θ επίδοςθ όλων των εξϊδικων και διαδικαςτικϊν πράξεων που ζχουν ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ κα γίνεται ςτθ
διεφκυνςθ τθσ ζδρασ του Αναδόχου.

ΑΚΟ 13
θτά ςυμφωνείται και διευκρινίηεται ότι ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ζχουν εφαρμογι, ακόμθ και αν δεν
αναφζρονται ρθτά ς’ αυτι, και όλοι οι μθ διαδικαςτικοί όροι, οι όροι τθσ υπ’ αρ. 13887/05-11-2018
αναλυτικισ διακιρυξθσ του ΕΟΤ θ κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου, ωσ και οι όροι τθσ ςχετικισ (ΑΡ
ΕΟΤ ………………………………………/201..) κατακυρωτικισ απόφαςθσ του ΕΟΤ.
Τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ αφοφ διάβαςαν και βεβαίωςαν τθ ςφμβαςθ αυτι, τθν υπογράφουν ςε τρία
(3) όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεφτεροσ ςυμβαλλόμενοσ ζλαβε ζνα και τα οποία υπογράφονται
όπωσ ακολουκεί.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ
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Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΛΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΚΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (T EΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Λ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ : 99221315
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 7 – ΑΘΘΝΑ – 115 21
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ιωάννα Ραναγάκθ, Ιωάννα Διαμαντίδθ
- Τθλζφωνο: 210 8707 481, 210 8707 150
- Θλ. ταχυδρομείο: panagaki_i@gnto.gr, diamantidi_i@gnto.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): gnto.gov.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: «Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ,
αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, του
περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΒΟΟΤ 2019, που κα διεξαχκεί από 19 ζωσ 27
Ιανουαρίου 2019, ςτο Ντίςελντορφ Γερμανίασ».
CPV: 39154100-7 «Ρερίπτερα εκκζςεων».
- Κωδικόσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ: ...........................................
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΥΡΘΕΣΙΕΣ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι: Α. ΡΩΤ.
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 13887/05-11-2018.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ

37

ΑΔΑ: 6ΔΑ1469ΗΙΖ-ΤΜΣ

18PROC003949075 2018-11-05

Καταχωριςτζο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

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

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα α) *……+
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ β) *……+
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
γ) *……+
Σμιματα
Απάντθςθ:
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

40

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

ΑΔΑ: 6ΔΑ1469ΗΙΖ-ΤΜΣ

18PROC003949075 2018-11-05

Καταχωριςτζο ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
τιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο
(ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1.

ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·

2.

δωροδοκίαx,xi·

3.

απάτθxii·

4.

τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·

5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·

6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε
λιφκθκανxxi:

τα

μζτρα

που *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΛ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ) Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΛΣΦΟΕΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ

α)*……+

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ *+ Ναι *+ Πχι
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*...................…+
*+ Ναι *+ Πχι

*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να [] Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΛ ΛΟΓΟΛ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥ

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
Απάντθςθ
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ *…+
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο
κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
*+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
εγκατάςταςισ του
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ:
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που *……+,*……+*…+νόμιςμα
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
*……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά
*…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-αναλογία
xxxvi
αναλογίεσ που ορίηονται ςτθ ςχετικι
μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
*……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο
*……+*……+*……+
*……..........]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .
Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
*…+
προςδιοριςτεί:
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
*……+*……+*……+
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
υπθρεςιϊν:
τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
*…...........+
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
Ρεριγρα ποςά
θμερομθ παραλιπτ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
φι
νίεσ
εσ
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
*……..........................+
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, *……+
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
*……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
*....……+
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
*+ Ναι *+ Πχι
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
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εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Αναρτθτζα ςτο διαδίκτυο

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
Απάντθςθ:
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
*+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ

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

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

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

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

iii

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

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

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

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

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για
τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε
αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
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xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.
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xxxi

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

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπωο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, οι οικονομικοί υορείς από ορισμένα κράτη
μέλη ουείλοσν να σσμμορυώνονται με άλλες απαιτήσεις ποσ καθορίζονται στο Παράρτημα αστό.
xxxiv

Μόλνλ εθόζνλ επηηξέπεηαη ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος
αναθέπονηαι ζηην διακήπςξη.
xxxv

Μόλνλ εθόζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvi

Π.ρ αλαινγία κεηαμύ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνρξεώζεωλ

xxxvii

Π.ρ αλαινγία κεηαμύ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη ππνρξεώζεωλ

xxxviii

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα ζητούν έωο πέληε έηε θαη λα επιτρέποσν ηελ ηεθκεξίωζε εκπεηξίαο πνπ
σπερβαίνει ηα πέληε έηε.
xxxix

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα ζητούν έωο ηξία έηε θαη λα επιτρέποσν ηελ ηεθκεξίωζε εκπεηξίαο πνπ
σπερβαίνει ηα ηξία έηε.
xl

Πξέπεη λα απαξηζκνύληαη όλοι νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηόζν δεκόζηνπο όζν θαη
ηδηωηηθνύο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xli

Όζνλ αθνξά ην ηερληθό πξνζωπηθό ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα, αιιά ζηωλ νπνίωλ ηηο ηθαλόηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II,
ελόηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξώλνληαη ρωξηζηά έληππα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έιεγρνο πξόθεηηαη λα δηελεξγείηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθόζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλόκαηόο ηεο από
αξκόδην επίζεκν νξγαληζκό ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηώλ.
xliii

Επηζεκαίλεηαη όηη εάλ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έτει απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο ππό
κνξθή ππεξγνιαβίαο και ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιόγω ηκήκαηνο, ηόηε ζα
πξέπεη λα ζπκπιεξωζεί ρωξηζηό ΤΕΥΔ γηα ηνπο ζρεηηθνύο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελόηεηα Γ αλωηέξω.
xliv

Δηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.

xlv

Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvi

Επαλαιάβεηε όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται
από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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