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ΑΡ:
12497

ΡΟΣ: Κάκε ενδιαφερόμενο

ΚΕΜΑ: 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 του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΛΜΕΧ 2019 θ οποία κα
διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ», με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ.
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. 10170/12-06-2017 απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017)
περί διοριςμοφ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ, με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’ αρικ. 22857/06-11-2015
ΚΥΑ (ΦΕΚ 793/ΥΟΔΔ/06-11-2015).
7. Τθν υπ’ αρικ. 14712/31-08-2018 απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Τουριςμοφ (ΦΕΚ 502/ΥΟΔΔ/06-09-2018)
περί οριςμοφ Ρροζδρου, Αντιπροζδρου και μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΟΤ, λόγω λιξθσ
κθτείασ.
8. 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.
9. Τθν υπ’ αρικ. 10973/06-09-2018 (ΦΕΚ 4202/Βϋ/25-09-2018) απόφαςθ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ περί
οριςμοφ αναπλθρωτι του.
10. 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.
11. 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.
12. Τθν υπ’ αρικ. 5143/05-12-2014 υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Κακοριςμόσ του
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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».
Το ΡΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιοσ
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν».
Τθν υπ’ αρικ. 1191/14-03-2017 κοινι υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Κακοριςμόσ του
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06%
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147)».
Το 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.
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.
Το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
Το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα».
Το 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».
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».
Τθν με αρ. ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
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. 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.
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.
Το υπ’ αρικ. 644/28-09-2018 Υπθρεςιακό Σθμείωμα του Τμιματοσ Εκκζςεων τθσ Διεφκυνςθσ
Δθμοςίων Σχζςεων, με τα οποία αιτείται τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ
καταςκευισ, διακόςμθςθσ, εξοπλιςμοφ, αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ από τον εκκεςιακό χϊρο,
μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ, του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΛΜΕΧ 2019, θ οποία
κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ.
ΑΡΟΦΑΣΛΗΟΥΜΕ

1. Διακθρφςςουμε ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων, 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 ςτο Ραράρτθμα Α, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από
οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ:
ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΚΕΣΘΣ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΗ
Ζκκεςθ

IMEX
Σελίδα 2
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Ρόλθ- Χϊρα
Διάρκεια ζκκεςθσ
Εκκεςιακό Κζντρο

Φρανκφοφρτθ, Γερμανίασ
21-23/05/2019
Messe Frankfurt GmbH

Ταχ. Διεφκυνςθ εκκεςιακοφ χϊρου

Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ
Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ
Διοργανϊτρια εταιρεία
ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟΤ Ε.Ο.Σ.
Αίκουςα
Αρικμόσ Ρεριπτζρου
Μζγεκοσ περιπτζρου
Αρικμόσ ςυνεκκετϊν

www.imex-frankfurt.de (γερμανικά) και www.imexfrankfurt.com (αγγλικά)
info@imexexhibitions.com
Regent Exhibitions Ltd
Θall 8
D 300
228,375 τ.μ.
29 ςυνεκκζτεσ (18 περίπτερα και 11 τραπζηια
ςυναντιςεων)

2. Εγκρίνουμε:
 Τον προχπολογιςμό του ζργου μζχρι του ποςοφ των ςαράντα ενόσ χιλιάδων τετρακοςίων
δεκαεννζα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν (41.419,35 €) πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι 51.360,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
 Τθν προκιρυξθ (ςελ. 2) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
 Τθν κάλυψθ τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ του ζργου από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΟΤ με
κ.α.ε. 9491.15.
3. Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του ςυςτιματοσ
www.promitheus.gov.gr.
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΕΝΑΞΘΣ
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΤΟΥ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
http://ebs.eprocurement.gov.gr
12/10/2018
12/10/2018
20/11/2018
και ϊρα 17:00
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει
θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
και ςτο άρκρο 15 τθσ ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
Τα περιεχόμενα του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ προςφοράσ ορίηονται ωσ εξισ:
(α) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» και
(β) ζνασ (υπο)φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά».
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι, αλλά απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ, κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν
κα ηθτθκοφν από τθν αρμόδια, πιςτοποιθμζνθ ςτο ςφςτθμα, Επιτροπι Αποςφράγιςθσ και
Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν.
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 9 τθσ ΥΑ 56902/215/02-06-2017 (Β’ 1924) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)».
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί ςφναψθσ
Δθμοςίων Συμβάςεων, του όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και με το παρακάτω
Ραράρτθμα που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ .
Σελίδα 3
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ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ
Αναλυτικό τεφχοσ διακιρυξθσ (47 ςελ.)
Ο ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ

Εςωτερικι Διανομι:
Γρ. Γεν. Γραμματζα ΕΟΤ
Διεφκυνςθ Δθμοςίων Σχζςεων/Τμιμα Εκκζςεων
Υπθρεςία ΕΟΤ Εξωτερικοφ Γερμανίασ
Μζλθ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν
και των διαδικαςιϊν διαπραγμάτευςθσ
Γραμματεία Δ/νςθσ
Τμιμα Ρρομθκειϊν
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ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ - ΑΝΑΛΥΤΛΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ
ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΤΟΥ
ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ – ΥΡΟΒΟΛΘ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ

ΚΛΤΘΛΟ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ
ΑΝΑΚΕΣΘΣ
ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ
Κ.Α.Ε.
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ
ΕΛΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΚΩΔΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΑΝΑΦΟΑΣ
CPV
ΟΟΛ ΡΛΘΩΜΘΣ
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ΩΑ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ
ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΡΘ ΜΟΦΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ
ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ
ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ

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
Ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) μζςω
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται, από τουσ υποψιφιουσ, θλεκτρονικά
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ άνω των ορίων.
Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ
από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ του περιπτζρου
ΕΟΤ ςτθ Διεκνι Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΛΜΕΧ 2019 θ οποία κα διεξαχκεί
από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ
Θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ.
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του ΕΟΤ.
Μζχρι του ποςοφ των ςαράντα ενόσ χιλιάδων τετρακοςίων
δεκαεννζα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν (41.419,35 €) πλζον ΦΡΑ
24%, ιτοι 51.360,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
9491.15
Αναφζρονται ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ.
Σφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν.
39154100-7 «Ρερίπτερα εκκζςεων».
Αναφζρονται ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ.
1. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό που αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό όχι μεγαλφτερο του 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του
ζργου εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι ποςοφ 828,00 €.
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, που κα ανζρχεται ςτο 5% του
ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ ςτο
διαγωνιςμό για χρονικό διάςτθμα επτά (7) μθνϊν από τθν επόμενθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
12 Οκτωβρίου 2018
Τρίτθ 20 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα 17:00
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν
υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Τρείσ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του ΕΟΤ (5οσ
όροφοσ, γραφείο 5.14 επί τθσ οδοφ Αν. Τςόχα 7, Ακινα).
Δευτζρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ϊρα: 10:00 π.μ.
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ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΕΩΤΘΜΑΤΩΝ
ΓΛΑ ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΛΣ
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΡΛΘΟΦΟΛΩΝ Ι
ΔΛΕΥΚΛΝΛΣΕΩΝ
ΕΡΛ ΥΡΟΒΛΘΚΕΝΤΩΝ
ΕΩΤΘΜΑΤΩΝ
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ
ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΡΟΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ
ΣΤΘΝ ΥΡΘΕΣΛΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΘΣ
Ε.Ε.
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ - ΡΟΚΘΥΞΘΣ
ΣΤΟ Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ - ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ
ΔΛΑΔΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΣΤΟΝ ΛΣΤΟΤΟΡΟ
http://et.diavgeia.gov.gr/

Οι υποψιφιοι μποροφν να αιτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ
ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ μζχρι
και τθν 10θ 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 ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

10/10/2018

12/10/2018

12/10/2018
με Συςτθμικό Αρικμό 65350

12/10/2018
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1.

ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν,
Τμιμα Ρρομθκειϊν

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 7, ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ

Ρόλθ

ΑΘΘΝΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

11521

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 303

Τθλζφωνο

210 87 07 000

Φαξ

210 64 66 214

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promitheieseot@gnto.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ιωάννα Ραναγάκθ, 210 87 07 481, panagaki_i@gnto.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο www.gnto.gov.gr
(URL)
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Ο ΕΟΤ είναι ΝΡΔΔ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα του ΕΟΤ είναι ο Τουριςμόσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. (ςυςτθμικόσ
αρικμόσ 65350).
β)
Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ.
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ΕΟΤ, με
κ.α.ε. 9491.15.
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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
ΛΜΕΧ 2019 θ οποία κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 39154100-7 «Ρερίπτερα εκκζςεων».
Θ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των ςαράντα ενόσ χιλιάδων τετρακοςίων
δεκαεννζα ευρϊ και τριάντα πζντε λεπτϊν (41.419,35 €) πλζον ΦΡΑ 24%, ιτοι 51.360,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν ανάρτθςι τθσ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ζωσ 31-05-2019.
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.
1.4

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)»,

-

Το ΡΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/04-05-2017) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιοσ τθσ
Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν»,

-

τθν υπ’ αρικ. 1191/14-03-2017 κοινι υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Κακοριςμόσ του
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν
εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)»,

-

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»,
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-

τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02-06-2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,

-

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 17:00.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν 26θ Νοεμβρίου 2018, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00.

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 10 Οκτωβρίου
2018 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

1. Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.) τθν 12θ Οκτωβρίου 2018
2. Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 65350, τθν 12θ Οκτωβρίου
2018
3. 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) τθν 12θ Οκτωβρίου 2018
4. 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
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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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2.

ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

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



θ με αρ. 12497/10-10-2018 προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ



θ παροφςα διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Ι
Υπόδειγμα ςυνοδευτικισ επιςτολισ για κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν (όπου απαιτείται) (απλι)
Υπόδειγμα ςυνοδευτικισ επιςτολισ για κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν (όπου απαιτείται)
(Κοινοπραξιϊν / Συμπράξεων Εταιρειϊν)
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ
Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ζργου - Απαιτιςεισ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV
Υπόδειγμα Σφμβαςθσ
 ΡΑΑΤΘΜΑ V
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ), μζςω τθσ
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα θμζρεσ (10)
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ
ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Ο ΕΟΤ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν, β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
Κανζνασ υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ
απαντιςεισ εκ μζρουσ του ΕΟΤ.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 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.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 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.
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.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμπλθρϊνονται ςφμφωνα με τα υποδείγματα του Ραραρτιματοσ II.
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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 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό όχι μεγαλφτερο του 2% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ του ζργου εκτόσ ΦΡΑ, ιτοι
ποςοφ οκτακοςίων είκοςι οκτϊ ευρϊ (828,00 €)
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ο ΕΟΤ μπορεί,
πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτιςει από τον προςφζροντα να παρατείνει τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 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:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
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.
2.2.3.2. 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
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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 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.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
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,
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(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.
2.2.3.4. 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.
2.2.3.5. 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.
2.2.4 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.
2.2.5 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
τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν του ςυγκεκριμζνου τφπου (καταςκευι περιπτζρου ςε
μία τουλάχιςτον διεκνι τουριςτικι ζκκεςθ ςτο εξωτερικό).
2.2.6 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.
2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.7.1 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 των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του
τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ V.
Πςον αφορά ςτο Μζροσ IV του ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ ςυμπλθρϊνει μόνο τθν Ενότθτα α του
Μζρουσ αυτοφ χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του μζρουσ Μζροσ
IV.
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα
ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των
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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 το
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, 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 2.2.6. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.5).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που 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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ).
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 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
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
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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
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4. 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 2.2.4. (Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) και 2.2.5 (Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα) προςκομίηουν:
I.
II.
III.

Νομιμοποιθτικό ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δραςτθριοποιείται
ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το υπό προκιρυξθ ζργο.
Σφμβαςθ ανάκεςθ αντίςτοιχου ζργου (φωτοαντίγραφο) και
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 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 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
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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 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα III τθσ διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.
4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α.
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δημοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ςφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, ο ΕΟΤ κα
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι του.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ

Σελίδα 21

18PROC003829546 2018-10-12
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του ςυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το ςφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτον ΕΟΤ, ςε ζντυπθ μορφι και
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν
ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά
θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ
και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ
(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Ο ΕΟΤ μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ όπωσ αναλυτικά
περιγράφεται παρακάτω:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν.
4412/2016).
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) παρζχει προαπόδειξθ, αντικακιςτϊντασ τα ςχετικά
πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τισ δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ (Ρρβλ. άρκρο 79 παρ. 1 του ν.
4412/2016 και Κατευκυντιρια Οδθγία 15 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ./ Ειςαγωγι). Κατά ςυνζπεια, τα αποδεικτικά
μζςα, με τα οποία αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ προςκομίηονται από τον
προςωρινό ανάδοχο κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, και κα πρζπει να αποδεικνφεται ότι ιταν ςε
ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ του ΕΕΕΣ.
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Εξάλλου, ο ΕΟΤ μπορεί, ςφμφωνα με το άρκρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ηθτεί από τουσ
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα
ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του ΕΕΕΣ περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα V.
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ
2.1.5 και 2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τον ΕΟΤ με το κεφάλαιο «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του ζργου – Απαιτιςεισ» του Ραραρτιματοσ
III τθσ διακιρυξθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το
οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο
pdf.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει τιμισ.
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον ΕΟΤ.
Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο το
οποίο υπογράφεται θλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το
Σελίδα 23

18PROC003829546 2018-10-12
ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο
pdf.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα επτά (7)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον ΕΟΤ, πριν από
τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο ΕΟΤ κρίνει, κατά περίπτωςθ,
αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και
τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ
παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
Ο ΕΟΤ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε
περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και Τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι
Ρροςφορά»), 2.4.4. (Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν»), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τον ΕΟΤ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ
παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, αρμόδιο όργανο του ΕΟΤ
(Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει ο ΕΟΤ.



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο ΕΟΤ.
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Ο ΕΟΤ μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ο ΕΟΤ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ
αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά
των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυνταχκεί
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν των
οικονομικϊν φορζων των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα ανωτζρω.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ΕΟΤ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ
και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τον ΕΟΤ μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων
των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι
Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4
τθσ παροφςασ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ΕΟΤ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ μζςω του
ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»),
και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του ςυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Ο ΕΟΤ μπορεί αιτιολογθμζνα να
παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ του ΕΟΤ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (Λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.5
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ΕΟΤ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ
οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι
οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ του ΕΟΤ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του ΕΟΤ για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Ο ΕΟΤ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά,
ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του
ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4 (Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι).
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4 (Ρροδικαςτικζσ
Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι) τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ
και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.7.2 (Αποδεικτικά μζςα) και ςτθν περίπτωςθ τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από
ςχετικι πρόςκλθςθ.
Ο ΕΟΤ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του ΕΟΤ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ
κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
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αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για
τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ
τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
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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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4.
4.1

ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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 2.1.5. 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.
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
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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 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 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.7.2 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.

Σελίδα 31

18PROC003829546 2018-10-12
5.
5.1

ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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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6.

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 31-05-2019.
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,
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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,
ςτθ χοριγθςθ άδειασ των καταςκευαςτϊν για ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, καταςκευζσ, μεταφορζσ,
καταλλθλότθτα υλικϊν κλπ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα.
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Υποδείγματα ςυνοδευτικϊν επιςτολϊν για κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν
Υπόδειγμα ςυνοδευτικισ επιςτολισ για κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν (όπου απαιτείται)
ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του ΕΟΤ (απλι)

Ακινα, ...........…………
ΡΟΣ:
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αν. Τςόχα 7, 115 21 Ακινα

Aξιότιμοι…
Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάκεςθ του
ζργου με τίτλο: « ...................................................................................................................................», ςασ
υποβάλλουμε ςυνθμμζνα τα κάτωκι ζγγραφα:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ

Θζςθ Υπογραφισ

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

Σελίδα 35

18PROC003829546 2018-10-12
Υπόδειγμα ςυνοδευτικισ επιςτολισ για κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν (όπου απαιτείται)
ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του ΕΟΤ (Kοινοπραξίεσ / Συμπράξεισ Εταιρειϊν)

Ακινα,……………………….

ΡΟΣ:
ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ
Αν. Τςόχα 7, 115 21 Ακινα

Aξιότιμοι……
Σφμφωνα με τθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν ανάκεςθ του
ζργου με τίτλο: « ...................................................................................................................................», ςασ
υποβάλλουμε ςυνθμμζνα τα κάτωκι ζγγραφα :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

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 – Υποδείγματα εγγφθςθσ ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ
Υπόδειγμα
Εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
ΕΚΔΟΤΘΣ: ....................................................................................................................
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ................................................................................................
Ρροσ: Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ
Αν. Τςόχα 7, Αμπελόκθποι,
115 21 Ακινα
Εγγφθςι μασ υπ’ αρ. …………………….. για ΕΥΩ ………………….
Σασ δθλϊνουμε, με τθν παροφςα, ότι εγγυϊμεκα ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ προσ τον Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ και υπζρ τθσ
εταιρείασ ………………, με ζδρα………..….. , οδόσ ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα πλήρη
ςτοιχεία τησ επωνυμίασ και τησ ταχυδρομικήσ διεφθυνςησ) και ΑΦΜ ........................................
{ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν ι κοινοπραξίασ εταιρειϊν,
υπζρ τθσ εταιρείασ 1) ……..………., με ζδρα………………, οδόσ………………, αρ…., Τ.Κ. ……………, ΑΦΜ ..................
και υπζρ τθσ εταιρείασ 2) ……..………., με ζδρα………………, οδόσ………………, αρ…., Τ.Κ. ………, ΑΦΜ ..........
ατομικά υπζρ τθσ κάκε μίασ από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, προσ
τον ΕΟΤ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ}
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ διαδικαςία ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, προσ 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 ΛΜΕΧ
2019 θ οποία κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ Γερμανίασ» με αρικμό
πρωτοκόλλου τθσ διακιρυξθσ …………………… ι τυχόν επανάλθψι του, μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
…………………………………………. (………… €) ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διακιρυξθ, με καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν τθν ………….
Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί, ολικά ι μερικά, εντόσ πζντε (5) θμερϊν
μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………. ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθ λιψθ ζγγραφθσ διλωςισ ςασ ότι ζπαψε ο λόγοσ για τον οποίο εκδόκθκε.
(ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΗ Α).
Ωσ εκδότεσ τθσ εγγφθςθσ, δθλϊνουμε ότι υποχρεοφμαςτε να προβοφμε ςτθν παράταςθ 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)
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Υπόδειγμα
Εγγφθςθ 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
Εγγφθςι μασ υπ’ αρ……………… για ΕΥΩ ………………….
Αναφερόμενοι ςτθ ςφμβαςθ, θ οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξφ του ΕΟΤ και τθσ
εταιρείασ…….………………, με ΑΦΜ………………………. και με ζδρα………..….., οδόσ ………………..., αρ…., ΤΚ. …………
(αναγράφονται τα πλήρη ςτοιχεία τησ επωνυμίασ και τησ ταχυδρομικήσ διεφθυνςησ)
{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.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………. ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθ λιψθ ζγγραφθσ διλωςισ ςασ ότι ζπαψε ο λόγοσ για τον οποίο εκδόκθκε.
(ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΣΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΔΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΑΕΙ ΚΑΣ’ ΕΠΙΛΟΓΗ Α).
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
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 – απαιτιςεισ του ζργου: «Καταςκευι, διακόςμθςθ, εξοπλιςμόσ, αποξιλωςθ και
απομάκρυνςθ από τον εκκεςιακό χϊρο, μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ του περιπτζρου ΕΟΤ ςτθ Διεκνι
Ζκκεςθ Τουριςμοφ ΛΜΕΧ 2019 θ οποία κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ
Γερμανίασ», αποτυπϊνονται αναλυτικά, προσ διευκόλυνςθ των ςυμμετεχόντων, ςτο παρόν παράρτθμα.
Θ τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται από τον υποψιφιο ανάδοχο ςυμπλθρϊνοντασ ςτθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα τθσ διαδικτυακισ πφλθσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΛΜΕΧ 2019
1. Θ καταςκευι του περιπτζρου ςτθν ζκκεςθ ΙΜΕΧ (21-23/05/2019) ςτθν Φρανκφοφρτθ τθσ Γερμανίασ,
κα υλοποιθκεί ςε επιφάνεια 200 τ.μ., όπωσ αποτυπϊνεται ςτα ςχετικά αρχεία 1. ΚΑΤΟΨΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ και
2.ΚΑΤΟΨΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ. Θ προςαρμογι του ςχεδίου ςτισ διαςτάςεισ των 200 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. Τοποκζτθςθ Υποδοχισ (reception) E.O.T. ςε εμφανζσ ςθμείο του περιπτζρου ςτον κεντρικό διάδρομο
με προςανατολιςμό ςτθν κεντρικι είςοδο τθσ αίκουςασ, ςφμφωνα με τισ κατόψεισ . Σχετικά αρχεία: "1.
ΚΑΤΟΨΘ ΑΙΘΟΥΣΑΣ", "2.ΚΑΤΟΨΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ" , "3. ΥΡΟΔΟΧΘ", "13.ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ".
3. Μία (1) αποκικθ με ράφια αποκικευςθσ διαφθμιςτικοφ υλικοφ (βάκουσ τουλάχιςτον 0,50 μ),
ςφμφωνα με το ςχζδιο (ςυνθμμζνο αρχείο "2. ΚΑΤΟΨΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ")
4. Διαμόρφωςθ του ςχεδίου τθσ κουηίνασ με εξωτερικό πάγκο ςτθν είςοδό τθσ για μπαρ και με πρίηα για
θλεκτρικό ρεφμα. Θ κουηίνα να διακζτει ράφια και πάγκουσ εργαςίασ. (ςυνθμμζνο αρχείο "15.ΡΛΑΓΙΑ
ΟΨΘ- BAR''.
5. 18 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
ςυνθμμζνα αρχεία ("4. ΓΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ" και "5. ΚΑΤΟΨΘ ΓΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΕΚΘΕΤΘ"). Σε περίπτωςθ
αφξθςθσ ι μείωςθσ (±10%)του προβλεπόμενου αρικμοφ ςυνεκκετϊν ο ανάδοχοσ οφείλει να
προςαρμόςει τθν καταςκευι του αναλόγωσ υπολογίηοντασ για κάκε ςυνεκκζτθ χϊρο περί τα 7 τ.μ.
6. Μζριμνα τοποκζτθςθσ μικρϊν τραπεηιϊν ςυναντιςεων ( μζχρι 11 - ο τελικόσ αρικμόσ ςυνεκκετϊν κα
δοκεί ςτον ανάδοχο του ζργου ςε λίςτα, με τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ ) με 2-3 καρζκλεσ ςτουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του περιπτζρου, προκειμζνου να φιλοξενθκοφν ςυνεκκζτεσ με μικρό κόςτοσ
ςυμμετοχισ ςτο περίπτερο ΕΟΤ.
7. Θ καταςκευι του περιπτζρου κα γίνει ςφμφωνα με τα υλικά που περιγράφονται ςτα ςυνθμμζνα αρχεία
("16. ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ ΓΙΑ ΓΑΛΑΗΙΟ ΧΩΜΑ" και "17. ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ- 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 του και να ακολουκιςει το εγχειρίδιο των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ζκκεςθσ.
8. Θ αίκουςα παρουςιάςεων, τα Γραφεία ΕΟΤ, θ κουηίνα και θ αποκικθ κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με
το ςυνθμμζνο αρχείο "2.ΚΑΤΟΨΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ". Πλοι οι χϊροι κα ζχουν εξαεριςμό.
9. Top καταςκευζσ. H καταςκευι τουσ γίνεται από παρόμοια υλικά με αυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν
καταςκευι των αποκθκϊν. Θ ςτιριξθ γίνεται αποκλειςτικά ςτο εςωτερικό του χϊρου που επικάκεται
κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα αρχεία: "6. ΛΕΡΤ.TOP ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", "7. ΤΟΡ.TOP
ΚΑΤΑΣΚ.ΚΕΝΤΙΚΘ ΤΟΡ.", "8.ΛΕΡΤ.ΔΙΑΣΤ.TOP ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", "12.ΡΛΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΘ ΟΨΘ", "13. ΡΟΣΟΨΘ
ΥΡΟΔΟΧΘΣ", "14. ΟΡΙΣΘΙΑ ΟΨΘ", "15. ΡΛΑΓΙΑ ΟΨΘ- BAR".
10. ΔΑΡΕΔΟ: Καταςκευι πατϊματοσ από λευκι μελαμίνθ, όςο το εμβαδόν του περιπτζρου.
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11. Θ αίκουςα των παρουςιάςεων κα καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του ςυνθμμζνου
αρχείου ("2. ΚΑΤΟΨΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ") και κα περιλαμβάνει εξαεριςμό, ντουλάπι με κλειδαριά,
μικροφωνικι εγκατάςταςθ, video projector, φορθτό υπολογιςτι (laptop) τοποκετθμζνο πλθςίον τθσ
οκόνθσ προβολισ και ςφνδεςθσ αυτοφ με το video projector, ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτθν άλλθ πλευρά τθσ
αίκουςασ.
12. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε διάκεςθ 3 ςυνολικά φορθτϊν υπολογιςτϊν (laptop) με προγράμματα
επεξεργαςίασ κειμζνου και παρουςιάςεων (ΜS Word και MS Powerpoint), με ςυνεχι ςφνδεςθ ςτο
ΙΝTERNET και ενόσ εκτυπωτι για τισ ανάγκεσ τθσ αίκουςασ παρουςιάςεων και των Γραφείων του ΕΟΤ
13. Το υλικό προβολισ του περιπτζρου κα πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ που αναγράφονται ςτο
ςυνθμμζνο αρχείο "17. ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ- ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ"
14. Τοποκζτθςθ ενόσ (1) video wall από ςυνζνωςθ τεςςάρων (4) οκονϊν, το οποίο κα τοποκετθκεί πίςω
από τθν υποδοχι του ΕΟΤ. Επίςθσ τοποκζτθςθ μιασ (1) οκόνθσ PLASMA ι πιο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (79''
ι αναλόγων του χϊρου διαςτάςεων ) ςτθν πλευρά τθσ αίκουςασ παρουςιάςεων , όπου κα γίνονται οι
διάφορεσ παρουςιάςεισ (OPEN SPACE FOR SHOWS AND EVENTS) . Θ οκόνθ κα πρζπει να ζχει κφρα USB,
δυνατότθτα ςφνδεςθσ με επιπλζον του ενόσ φορθτοφ υπολογιςτι και να περιλαμβάνει καλϊδιο HDMI.
Σχετ. αρχεία : 2. ΚΑΤΟΨΘ ΡΕΙΡΤΕΟΥ , 13.ΡΟΣΟΨΘ ΥΡΟΔΟΧΘΣ.
15. Ανάρτθςθ των κζςεων των ςυνεκκετϊν (επωνυμίεσ) του περιπτζρου Ε.Ο.Τ. ςε εμφανζσ ςθμείο του
χϊρου (floorplan), ςε καταςκευι από plexiglass ι αναλόγου αιςκθτικοφ αποτελζςματοσ υλικοφ, κακϊσ
και τθσ ονομαςίασ του Ε.Ο.Τ. ςτθν κεντρικι υποδοχι του περιπτζρου ςτθν αγγλικι γλϊςςα. (ςυνθμμζνο
αρχείο "3. ΥΡΟΔΟΧΘ"). Σε κάκε τραπζηι ςυνεκκζτθ να προβλεφκεί θ αποτφπωςθ τθσ επωνυμίασ του ςε
plexiglass μεγζκουσ Α4.
16. Θ διάταξθ και το μζγεκοσ των επίπλων ςτα Γραφεία του ΕΟΤ κα πρζπει να εξαςφαλίηουν τθν άνετθ
ροι των επιςκεπτϊν .
17. Εκτυπϊςεισ και τοποκετιςεισ του λογοτφπου και τθσ επωνυμίασ του κάκε ςυνεκκζτθ (ςε δφο πλευρζσ
του κάκε περιπτζρου) κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ ίδιουσ και τθν Κ.Υ. του ΕΟΤ. Εκτόσ τθσ τοποκζτθςθσ
λογοτφπου ςτα περίπτερα των ςυνεκκετϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται και ςτθν τοποκζτθςθ λογοτφπου ςτα
τραπζηια ςυναντιςεων με εκτφπωςθ του λογοτφπου και απόκεςι του ςε plexiglass.
18. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε επί τόπου διόρκωςθ/επιςκευι των επιγραφϊν ι άλλων κακοτεχνιϊν του
περιπτζρου του ΕΟΤ και των ςυνεκκετϊν αυτοφ, εφ' όςον χρειαςτεί.
19. O ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο με τθ δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ πλοιγθςθσ τουλάχιςτον 55 χρθςτϊν ταυτόχρονα και ςτθν εξαςφάλιςθ αδιάλειπτθσ
λειτουργίασ.
20. Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται κατ' αποκλειςτικότθτα με το κόςτοσ ςφνδεςθσ και παροχισ wi-fi. Μια
γραμμι internet και ςφνδεςθ wi-fi που να επαρκεί για το ςφνολο των ςυνεκκετϊν του περιπτζρου ΕΟΤ.
21. 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. Ο φωτιςμόσ αναλυτικά
αποτυπϊνεται ςτα ςυνθμμζνα αρχεία: "9. ΛΕΡΤ. ΦΩΤ. TOP ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", "10. ΚΥΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ", "11.
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ", "17. ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ- ΥΛΙΚΟ ΡΟΒΟΛΘΣ")
22. Τοποκζτθςθ πρίηασ ςε κάκε περίπτερο ςυνεκκζτθ, ςτθν αποκικθ, ςτθν κουηίνα, ςτα Γραφεία ΕΟΤ,
ςτθν αίκουςα παρουςιάςεων και ςτθν υποδοχι.
23. 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.
24. Υδραυλικι εγκατάςταςθ παροχισ νεροφ και ςυνδζςεισ νιπτιρα και πλυντθρίου πιάτων ςτο χϊρο τθσ
κουηίνασ- μπαρ. Το κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ και κατανάλωςθσ νεροφ βαρφνει τον ανάδοχο.
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25. Ο εξοπλιςμόσ τθσ κουηίνασ- μπαρ, περιλαμβάνει: πάγκο, ράφια, νιπτιρα, ζνα ψυγείο 100 λίτρων, δφο
επαγωγικζσ εςτίεσ, φοφρνο μικροκυμάτων, ζνα επαγγελματικό πλυντιριο πιάτων και ζναν μεγάλο κάδο
απορριμμάτων.
26. Τοποκζτθςθ ράγασ γκαρνταρόμπασ εντόσ των προβλεπόμενων χϊρων, τθσ αποκικθσ , των Γραφείων
ΕΟΤ και τθσ αίκουςασ παρουςιάςεων.
27. Ρρόβλεψθ για ράμπα ΑΜΕΑ πλθςίον τθσ Υποδοχισ.
28. Οριςμόσ υπευκφνου του ζργου, ο οποίοσ οφείλει να ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του
Ε.Ο.Τ. για τθν υλοποίθςθ τθσ καταςκευισ του περιπτζρου.
29. 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 γ) άμεςθ αντικατάςταςθ και επιςκευι όςων υλικϊν
ι διακοςμθτικϊν ςτοιχείων καταςτρζφονται κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ (περιλαμβάνονται και οι
περιπτϊςεισ κλοπισ)
30. Κακαριςμόσ του περιπτζρου πριν από τθν ζναρξθ τθσ ζκκεςθσ, με τθν τελικι παράδοςθ του
περιπτζρου ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ αυτοφ.
31. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ διάκεςθ ενόσ μικροφ κάδου απορριμμάτων (καλακάκι αχριςτων) ςτθν
Υποδοχι του ΕΟΤ, ςε κάκε περίπτερο ςυνεκκζτθ, ςτα Γραφεία ΕΟΤ, ςτθν αίκουςα παρουςιάςεων, ςτθν
αποκικθ και ςτθν κουηίνα, χρϊματοσ λευκοφ ι διαφανοφσ. κακϊσ και ενόσ επιπλζον μεγάλου κάδου
απορριμμάτων εντόσ τθσ αποκικθσ.
2.32 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.
33. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθ ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Υπθρεςία του ΕΟΤ για τθν ανάγκθ
προςαρμογισ του ςχεδίου ςτο πλαίςιο τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του περιπτζρου του ΕΟΤ.
34. 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, τα οποία κα αποτυπϊνουν το περίπτερο από τουλάχιςτον τζςςερισ (4) εναζριεσ απόψεισ και
τζςςερισ (4) απόψεισ από το επίπεδο του παρατθρθτι.
35. 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.
36. Επιτόπου διόρκωςθ ι αντικατάςταςθ τυχόν ελαττωματικοφ εξοπλιςμοφ για τθν καλι λειτουργία του
περιπτζρου και τθ ροι των προβολϊν του οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και αντικατάςταςθ επιγραφϊν ι
άλλων κακοτεχνιϊν ςτα περίπτερα των ςυνεκκετϊν, εάν παραςτεί ανάγκθ. Άμεςθ αντικατάςταςθ και
επιςκευι όςων υλικϊν ι διακοςμθτικϊν ςτοιχείων καταςτρζφονται κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ
(περιλαμβάνονται και οι περιπτϊςεισ κλοπισ).
37. Αςφάλιςθ του περιπτζρου (υλικά και καταςκευι) κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ.
38. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τθν τεχνικι υποςτιριξθ, τθ διαμονι, τθ διατροφι και τθν αςφάλιςθ των
τεχνικϊν και του υποςτθρικτικοφ προςωπικοφ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται
επίςθσ με τθν αποξιλωςθ των υλικϊν μετά το πζρασ τθσ ζκκεςθσ και τθ μεταφορά του εξοπλιςμοφ.
39. Οιαδιποτε κλοπι ι απϊλεια υλικοφ επιβαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο.
40. Υποχρζωςθ ολοκλιρωςθσ τθσ καταςκευισ του περιπτζρου ζωσ τθν 12θ μεςθμβρινι τθσ παραμονισ
ζναρξθσ τθσ ζκκεςθσ.
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41. 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).
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – Υπόδειγμα Σφμβαςθσ
ΕΛΛΘΝΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
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 ΡΔ 72/2018 (ΦΕΚ 141/Αϋ/02-08-2018) περί Οργανιςμοφ Ελλθνικοφ
Οργανιςμοφ Τουριςμοφ (ΕΟΤ), τθν υπ’ αρικ. 10170/12-06-2017 απόφαςθ Υπουργοφ Τουριςμοφ (ΦΕΚ
284/ΥΟΔΔ/15-06-2017) περί διοριςμοφ Γενικοφ Γραμματζα ΕΟΤ και τθν υπ’ αρικ. 98/06-09-2018 (ΦΕΚ
4140/Βϋ/20-09-2018) απόφαςθ ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα του
ΕΟΤ, 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.
……………………………………… απόφαςι του, τθν οποία ςυνόδευε αναλυτικι διακιρυξθ, 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 ΛΜΕΧ
2019 θ οποία κα διεξαχκεί από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019 ςτθ Φρανκφοφρτθ 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 Τουριςμοφ ΛΜΕΧ 2019 που κα διεξαχκεί ςτθ Φρανκφοφρτθ
Γερμανίασ από 21 ζωσ 23 Μαΐου 2019, κακϊσ επίςθσ και τθσ αποξιλωςθσ και απομάκρυνςθσ από τον
εκκεςιακό χϊρο του περιπτζρου ΕΟΤ.
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Αναλυτικά:
Ζκκεςθ
ΛΜΕΧ 2019
Γερμανίασ

Φρανκφοφρτθ

τ.μ.
περιπτζρου
ΕΟΤ
228,375

Κόςτοσ ςε €

ΦΡΑ

Σφνολο ςε €

Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου ςυμπεριλαμβάνονται:
(θα αναγραφοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτήματοσ ………..)
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 31 Μαΐου 2018.
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.
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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.

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,
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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, 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».
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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 υπϋ αρικ…………………. 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
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ υπϋ
αρικ…………………. 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.
……………………………………… αναλυτικισ διακιρυξθσ του ΕΟΤ θ κατατεκείςα προςφορά (Αρικμόσ
Ρροςφοράσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: ………………………………………) του Αναδόχου, ωσ και οι όροι τθσ ςχετικισ (ΑΡ
ΕΟΤ ………………………………………/201..) κατακυρωτικισ απόφαςθσ του ΕΟΤ.
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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

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ

ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΕΕΕΣ
Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτικθκε ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. Το αρχείο XML αναρτάται για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν
φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ.
1. Ποιο είναι το θεςμικό πλαίςιο που διζπει το ΕΕΕ;
Ο «Εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/7 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016 για τθν κακιζρωςθ του
τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ», ο οποίοσ προςδιορίηει
αναλυτικά το τυποποιθμζνο ζντυπο που κα χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ κατάρτιςθσ του ΕΕΕΣ.
Ρεραιτζρω, ςτο ν.4412/2016 με τον οποίο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ Οδθγία 2014/24/ΕΕ για τισ
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 79 (άρκρο 59 τθσ Οδθγίασ) ρυκμίηεται το γενικό πλαίςιο
χριςθσ του ΕΕΕΣ ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Σι είναι το ΕΕΕ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕ (eΕΕΕ);
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των
ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι:
 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν
από τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ·
 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τον ΕΟΤ ωσ
αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν οριςμζνα ι όλα τα
ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ παρζχει τουσ
ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, ο ΕΟΤ μπορεί να ζχει άμεςθ
πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί
φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν 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.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι)
από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
3. Ποιεσ λειτουργίεσ παρζχει η υπηρεςία eΕΕΕ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ;
Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει:
 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ
κακορίηοντασ τα κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ,
 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ),
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όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα
βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και
εφαρμογισ του eEEEΣ.
υμβουλζσ ςχετικά με τη χρήςη τησ υπηρεςίασ eΕΕΕ
1.Ποιά είναι η διαδικαςία δημιουργίασ και υποβολήσ του ΕΕΕ από τισ αναθζτουςεσ αρχζσ για χρήςη ςε
διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του Ε..Η.ΔΗ..;
Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι
οποίοι και διεξάγονται μζςω του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να
εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ:
I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ
διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε
διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα
οποία και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνονται τα εξισ:
 το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι».
 το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι
λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το
περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό
εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι
διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.
ΛΛ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ ςτο Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ:
 το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιείται
ζτςι μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο,
αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και
 το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου
να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ.
2.Πώσ υποβάλλεται το ΕΕΕ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμών που διενεργοφνται
μζςω του Ε..Η.ΔΗ..;
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ,
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ, ςε μορφι
pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16.
2.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF,
το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ
εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι
λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το
περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι.
Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου,
όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.
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2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του
διαγωνιςμοφ, οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ,
να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό διαγωνιςμό.
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