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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες : Δημ. Βούρτσης, Ε-Κ Μητσάκη,
Τηλέφωνο: 210 - 8707 744, -095
Τηλεομοιοτυπία : 210 64 66 214
Δ/νση ηλεκτρ. ταχ. : bourtsis_d@gnto.gr
mitsaki_e@gnto.gr

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.05.03 15:24:03
EEST
Reason:
Location: Athens

Αθήνα, 3 Μαϊου 2018
ΑΠ: 5755

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της
επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού
Αν. Τσόχα 7, για χρονικό διάστημα ενός έτους με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις», του Ν.3270/2004 άρθρο 4 (Φ.Ε.Κ. 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», του Ν. 3756/2009 άρθρο 37 (Φ.Ε.Κ. 53/Α/31.03.2009),
και το κεφάλαιο Β’ του Ν. 3878/2010/ΦΕΚ 161/Α/20.09.2010 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου
Πολιτισμού & Τουρισμού» και ειδικότερα τα άρθρα 6,7,8 και 9, όπως ισχύουν.
3. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
4. Το ΠΔ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ….,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού…».
5. Το ΠΔ 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/05-11-2016) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών και το ΠΔ 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθ. 10170/12-06-2017 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017) περί
διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 22857/06-11-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ
793/ΥΟΔΔ/06-11-2015).
7. Την υπ’ αριθ. 28/21-06-2017 (ΦΕΚ 2202/Β/28-06-2017) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 14/31-01-2018 απόφαση ΔΣ/ΕΟΤ (ΦΕΚ 540/Β/16-02-2018).
8. Την υπ’ αριθ. 15601/22-12-2017 (ΦΕΚ 4791/Β/29-12-2017) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί
ορισμού αναπληρωτή του.
9. Τον N. 4270 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10.Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια».
1

ΑΔΑ: Ψ26Ι469ΗΙΖ-ΟΜΕ

18PROC003036683 2018-05-03

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
11.Το Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12.Την υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3335/Β/11-12-2014) «Καθορισμός του
τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.
4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει».
13. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
14. Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017) «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
15. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22
του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας».
17. Την με αρ. ΥΑ 57654/23-05-2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
18. Την υπ’ αριθ. 23931/29-12-2017 απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί εγκρίσεως του Τακτικού
Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και ΠΔΕ Εθνικών πόρων του ΕΟΤ, οικονομικού έτους 2018 και την
υπ’ αριθ. 3126/21-02-18 Υπουργική Απόφαση για την Α’ αναμόρφωση αυτού.
19. Την με αρ. πρωτ. 5018/18-04-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 69ΓΩ469412-2ΨΛ,
ΑΔΑΜ : 18REQ002960177, α.α. 439 Βιβλίου εγκρίσεων ) για το εν λόγω έργο στον κ.α. εξόδων 0892.01
«Ασφάλιστρα – φύλακτρα ακινήτων - αυτοκινήτων κλπ» του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ.
20. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου επίβλεψης και φύλαξης
του κτιρίου της ΚΥ του Οργανισμού εν όψει λήξης της ισχύουσας σύμβασης την 15-08-2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί το έργο της
επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Αν.
Τσόχα 7, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα, για χρονικό διάστημα ενός έτους
2. Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα
ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (36.290,33 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
3. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής.
Β. Την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της στο ΚΗΜΔΗΣ για δώδεκα (12)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.
Γ. Την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ.
Δ. Η δαπάνη, που θα προκύψει από την ανάθεση του έργου σε εγγυητχο θα βαρύνει τον κ.α. εξόδων 0892.01
«Ασφάλιστρα – φύλακτρα ακινήτων-αυτοκινήτων κλπ.» του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ.
Ε. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, Αν. Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού, ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ), το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00.
ΣΤ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ζ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας
αυτού.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (σελ. 50):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Όροι διαγωνισμού (σελ. 21)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Υπόδειγμα Συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (απλή) (σελ. 1)
Υπόδειγμα Συνοδευτικής επιστολής προσφοράς (Κοινοπραξιών / Συμπράξεων Εταιρειών) (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
Ενδεικτικό υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (σελ. 1)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
Τεχνικές Προδιαγραφές – Υποχρεώσεις Αναδόχου (σελ. 3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
Υπόδειγμα σύμβασης (σελ. 3)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
Υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (σελ. 2)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) (σελ16)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
Ακριβές αντίγραφο
Digitally signed
by DIMITRIOS
VOURTSIS
Date:
2018.05.03
14:53:08
+03'00'

Κοινοποίηση
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ
- Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών
Εσωτερική Διανομή:
-Γραμματεία Δ/νσης
-Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Διεύθυνση Διοικητικού,
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης, Αν.
Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα.
Τηλέφωνο : 210 87 07 095, 210 87 07 744
Τηλεομοιοτυπία (fax) : 210 64 66 214,
Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρ. : promitheieseot@gnto.gr
Γενική Δ/νση στο διαδίκτυο: www.gnto.gov.gr
Συνοπτικός διαγωνισμός
Η επίβλεψη και φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική
Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Αν. Τσόχα 7, για χρονικό
διάστημα ενός έτους από 16 Αυγούστου 2018.
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης».

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

- Ημερομηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 03-05-2018
- Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια : 03-05-2018
- Ανάρτηση της διακήρυξης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφείo 5.18-19), Αν. Τσόχα 7, 115 21
Αθήνα και σε ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του
ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
/ Διακηρύξεις διαγωνισμών).
Μέχρι την Δευτέρα 21 Μαϊου 2018 και ώρα 14:00
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις τους και Κοινοπραξίες ή
συμπράξεις, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις που δικαιολογούν αποκλεισμό και τα οποία θα
πρέπει να έχουν συναφή προς το έργο της παρούσας εξειδίκευση
και αποδεδειγμένη εμπειρία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αναλυτική διακήρυξη.
Αν. Τσόχα 7, Αθήνα.
Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα
ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (36.290,33 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι
45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο
διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εκατόν πενήντα (150) ημερών
από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.
Αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Τυχόν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού μπορούν να υποβληθούν
εγγράφως στον ΕΟΤ, Δ/νση Διοικητικού / Γενικό Πρωτόκολλο,
Αν. Τσόχα 7, (ισόγειο), 115 21 Αθήνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩ ΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
–ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τ ΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι : Η ανάθεση σε ανάδοχο του έργου της επίβλεψης και φύλαξης
του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Αν. Τσόχα 7, όπως αναλυτικά
περιγράφεται στην παρούσα, για χρονικό διάστημα ενός έτους από 16 Αυγούστου 2018.
Προϋπολογισμός του έργου: Μέχρι του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα ευρώ και
τριάντα τριών λεπτών (36.290,33 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι 45.000,00 € συμπ/νου
ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Μέχρι την Δευτέρα 21 Μαϊου 2018 και ώρα 14:00.
Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού: Θα οριστεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας αυτού.
Τόπος Διαγωνισμού: ΕΟΤ, Aν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι.
Πηγή χρηματοδότησης του έργου: Τακτικός προϋπολογισμός του ΕΟΤ (κ.α.εξ. 0892.01).
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1. Αναθέτουσα Αρχή
Ο Διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η ανάθεση του έργου και η σύναψη σύμβασης με την
ανάδοχο του έργου θα διενεργηθούν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), Διεύθυνση Διοικητικού,
Αν. Tσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα, ΤΚ 115 21, αρ. τηλεομοιοτυπίας (fax): 210 64 66 214, διαδικτυακός
τόπος: www.gnto.gov.gr, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: promitheieseot@gnto.gr.
2.2. Τρόπος λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού
Από τον ΕΟΤ, Διεύθυνση Διοικητικού (Γραφεία 5.18-19, 5ος όροφος), Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα και σε
ηλεκτρονική μορφή από τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / Διακηρύξεις διαγωνισμών).
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, ανεξαρτήτως του τρόπου παραλαβής της, υποχρεούνται να την ελέγξουν
από άποψη πληρότητας, σύμφωνα με τα Παραρτήματα, το συνολικό αριθμό σελίδων, τη σειρά των άρθρων
κλπ. και, εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως στην
αναθέτουσα αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο.
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει
πλήρη γνώση και έχει αποδειχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης του διαγωνισμού τροποποίηση ή μη των όρων και
προδιαγραφών της διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της
από την εν λόγω υπηρεσία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ
αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και
υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ
ολοκλήρου και ο ΕΟΤ δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
2.3. Γλώσσα της διαδικασίας
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον ΕΟΤ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά
στην ελληνική γλώσσα.
2.4. Επιτροπή Διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας των Συνοπτικών Διαγωνισμών του ΕΟΤ, για
την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση εργασιών, κλπ.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για το άνοιγμα των φακέλων, για την εξέταση των δικαιολογητικών, για την
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και για όποιο άλλο σχετικό
θέμα.
2.5. Πληροφορίες/διευκρινίσεις – αρμόδιοι υπάλληλοι
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις από τους
αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΟΤ, Ε-Κ Μητσάκη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου mitsaki_e@gnto.gr, τηλέφωνο: 210 87 07 095 και Δημήτριο Βούρτση, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bourtsis_d@gnto.gr, τηλέφωνο: 210 87 07 744, το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Απαντήσεις παρέχονται εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΟΤ (www.gnto.gov.gr/ MEDIA ROOM/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ). Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οφείλουν να επισκέπτονται τον
ανωτέρω ιστότοπο για την ενημέρωσή τους.
Από την παραλαβή της διακήρυξης του διαγωνισμού και από την παροχή τυχόν συμπληρωματικών
πληροφοριών/διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει γνώση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου.
Κανένας από της συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Οργανισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΔΙΚΑΙΩΜΑ–ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣ ΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛ ΟΓΗΣ – ΤΕΥΔ –
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 25 Ν. 4412/2016)
3.1.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
3.2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του ΕΟΤ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
ΑΡΘΡΟ 4: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Άρθρα 73, 74 & 75 Ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
Α)

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με
ποινικές καταδίκες) :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
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τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Β) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
όταν ο ΕΟΤ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Γ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: όπως αυτές αποτυπώνονται
στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα) :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
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οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Αναθέτουσα αρχή (αποδεικτικά μέσα),
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Αποκλείεται ο προσφέρων (άρθρο 39, N. 4488/2017) εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Η αναθέτουσα αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει
γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει
στη σύναψη της σύμβασης.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) όταν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Δ) Οικονομικός φορέας, αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
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Ε) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
ΣΤ) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας – Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών,
ήτοι: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία
και τεχνογνωσία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης και να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται
συστηματικά και αποδεδειγμένα σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή/και του ιδιωτικού τομέα.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα
ΣΤ). Το ΤΕΥΔ αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ.
4 του Ν.4412/2016.
Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε
σύμφωνα με α) Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και β) Κατευθυντήρια
Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς, μέσω της
ιστοσελίδας του ΕΟΤ σε μορφή αρχείου doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα
λοιπά έγγραφα της διακήρυξης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται από τον κατά νόμο υπόχρεο (δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής) και υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς.
Το μέρος Ι του ΤΕΥΔ είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και τα υπόλοιπα μέρη
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η έλλειψη υπογραφής/ών στο ΤΕΥΔ ή μη νόμιμη/έγκυρη υπογραφή του, ισοδυναμεί με μη
νόμιμη/έγκυρη υποβολή του.
Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V.
 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016), απαντούν θετικά
στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α (Τρόπος συμμετοχής) και συμπληρώνουν τις πληροφορίες
που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά
ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη II έως IV.
Ο ΕΟΤ μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους
δικαιολογητικά :

και τα ακόλουθα

1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθ. 8, παρ. 4 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει στην
οποία οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν :
1.
2.

Ότι γνωρίζουν τους προς φύλαξη χώρους του κτιρίου που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 5755/0305-2018 διακήρυξη του ΕΟΤ και βεβαιώνουν ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για
απρόσκοπτη, αποτελεσματική και ασφαλή εργασία του προσωπικού τους.
Ότι θα τηρήσουν σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για το απασχολούμενο,
για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης, προσωπικό, έναντι επαγγελματικών κινδύνων.

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Z)
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται, υποβάλλεται κατά περίπτωση από τους οικονομικούς φορείς και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης διακήρυξης
Διευκρινίσεις :
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός του διαστήματος από τη δημοσίευση της
παρούσας διακήρυξης έως και την ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 3).
Η Αρμόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία και
διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι προσφέροντες υποχρεούνται να
ανταποκριθούν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά
απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι:
α) Έλλειψη έστω και ενός εκ των δικαιολογητικών συμμετοχής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του
συμμετέχοντος και την μη αξιολόγηση της προσφοράς.
β) Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ Π ΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές το
αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αν.
Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, στις οποίες
πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου 6.4 του παρόντος άρθρου.
Οι προσφορές κατατίθενται με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα Β της παρούσας.
6.2.
Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέσα στην
προθεσμία κατάθεσης προσφορών (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
6.3.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται ως έχουν στον αποστολέα.
6.4.
Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (ή συσκευασία) κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα παρακάτω :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Επίβλεψη και φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού
Αν. Τσόχα 7, για χρονικό διάστημα ενός έτους από 16/08/2018».
Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό : ΕΟΤ , Διεύθυνση Διοικητικού
Αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης : 5755/03-05-2018
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : Δευτέρα 21 Μαϊου 2018 και ώρα 14:00
Στοιχεία του προσφέροντος : (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος ή ένωσης πρέπει να
αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε μέλος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
7.1.

Περιεχόμενο προσφορών

7.1.1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της
παραγράφου 6.4 του άρθρου 6 της παρούσας.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
στοιχεία, ως εξής:
(1) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής (βλ. άρθρα 4 & 5 της παρούσας διακήρυξης)
(2) Η Τεχνική Προσφορά (βλ. άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης)
(3) Η Οικονομική Προσφορά (βλ. άρθρα 10 & 11 της παρούσας διακήρυξης) σε χωριστό
σφραγισμένο υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, που φέρει εξωτερικά τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου (βλ. άρθρο 6 παρ.4 της παρούσας διακήρυξης).
7.1.2. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της διακήρυξης, όπως αυτό ορίζεται στην
παρούσα. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του πιο πάνω έργου.
7.2.

Έξοδα προσφοράς
Όλα τα έξοδα και κάθε δαπάνη που πιθανόν να πραγματοποιήσει ο προσφέρων για την ετοιμασία
και υποβολή της προσφοράς του βαρύνουν τον ίδιο. Ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού της παρούσας, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο ΕΟΤ για έξοδα ή δαπάνες οποιασδήποτε
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μορφής οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου ή για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση αυτού για
οποιαδήποτε αιτία.
7.3.

Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα
εκατόν πενήντα (150) ημερών από την ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω αναφερόμενο, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΟΤ, πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν πενήντα (150) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο οικονομικός φορέας δεν επιτρέπεται να αναθέσει τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχονται εκτός των
δικαιολογητικών συμμετοχής και τα εξής δικαιολογητικά που αφορούν στη τεχνική προσφορά :
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων :
 συμφωνεί να εφαρμόσει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και
τους λοιπούς όρους της υπ’ αριθ. 5755/03-05-2018 διακήρυξης.
 ως ανάδοχος θα υποβάλει πριν από την υπογραφή της σύμβασης τα στοιχεία των απασχολουμένων
στο έργο (άδεια εργασίας, απόδειξη προϋπηρεσίας, βιογραφικό) για τον έλεγχο της πληρότητας των
απαιτήσεων του ΕΟΤ.
2. Περιγραφή υλοποίησης του έργου:
 Προτεινόμενο σχέδιο φύλαξης
 Κατάλογο του προτεινόμενου προσωπικού φύλαξης και περιγραφή των καθηκόντων του σύμφωνα με
το Παράρτημα Δ΄ της παρούσης. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από τα βιογραφικά και την άδεια
άσκησης επαγγέλματος του αρχικά προτεινόμενου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί για την
φύλαξη του κτιρίου του ΕΟΤ.
 Χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και μέσα.
 Υπόδειγμα του Ειδικού Βιβλίου / Δελτίου Συμβάντων – Αναφορών.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος
της.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομική προσφορά κάθε συμμετέχοντος υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της
παρούσας σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, επί ποινή απορρίψεως, που φέρει εξωτερικά τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. άρθρο 6 παρ. 4 της παρούσας διακήρυξης).
Κατά τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κάτωθι :

14

ΑΔΑ: Ψ26Ι469ΗΙΖ-ΟΜΕ

18PROC003036683 2018-05-03

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
1. Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Αποκλείονται οι
προσφορές όταν η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της
παρούσας διακήρυξης.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠ Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και
αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.
8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Οι οικονομικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες αν συντρέχει και κάποιος από τους πιο κάτω
λόγους:
 Αν κατατεθεί προσφορά για μέρος του έργου.
 Εναλλακτικές προσφορές.
 Αντιπροσφορές.
Διευκρινίσεις :
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ– ΤΙΜΗ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται και υποβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και
10 της παρούσας.
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΣΤ΄ της παρούσας
διακήρυξης, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο/ους του οικονομικού φορέα.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η ενιαία ετήσια τιμή για την προσφερόμενη υπηρεσία
χωρίς και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Επιπλέον θα αναγράφεται η οικονομική προσφορά χωρίς
και συμπ/νου ΦΠΑ ανά μήνα. Στην προσφερόμενη τιμή οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υπολογίζουν
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού
τους κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων.
Στο κόστος θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι εργοδοτικές εισφορές των ανάλογων φορέων, πάσης
φύσεως δώρα, άδειες, ασθένειες, αποζημιώσεις, φόροι, με αναλυτική αναφορά στην ηλικία των
εργαζομένων και στην προϋπηρεσία τους, που διαμορφώνουν ανάλογα την προσφορά.
2. Επιπλέον οι προσφέροντες μέσα στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68
παρ. 1 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» ( ΦΕΚ 115/15-07-2010), όπως ισχύει :
(α) τον αριθμό των εργαζομένων, που θα απασχοληθούν στο έργο,
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(β) τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
(γ) τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι και κατάθεση αντιγράφου
αυτής,
(δ) το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων,
(ε) το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν βάσει της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας,
κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Διευκρινίσεις :
Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα, ο ΕΟΤ
μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4
του Ν. 4412/2016.
Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανωτέρω υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩ Ν ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν – ΜΕΘΟ ΔΟΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν
12.1.

12.2.
12.3.

12.4.
12.5.







Η Αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει
στην έδρα του Οργανισμού, Αν. Τσόχα 7, Αθήνα. Για την ημέρα και ώρα της αποσφράγισης οι
συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά.
Η αποσφράγιση των φακέλων (με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά) και των
φακέλων των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της Αρμόδιας Επιτροπής.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Στη διαγωνιστική διαδικασία, οι παριστάμενοι εκπρόσωποι
των οικονομικών φορέων επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των λοιπών στοιχείων των προσφορών που
κατατέθηκαν.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία :
Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, που περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
την Τεχνική Προσφορά και τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς.
Μονογράφονται Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η Τεχνική Προσφορά και ο υποφάκελος "Οικονομική
Προσφορά".
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στη διακήρυξη. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά συμμετοχής δε γίνουν
αποδεκτά, δεν ελέγχεται η τεχνική προσφορά.
Για τις προσφορές, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, ελέγχονται οι
τεχνικές προσφορές ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στη διακήρυξη.
Οι υποφάκελοι των oικovoμικώv προσφορών αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι
οικονομικές προσφορές μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια η Αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις οικονομικές
προσφορές, προβαίνει σε κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα
κριτήριο ανάθεσης και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ΕΟΤ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του
διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
Ο ΕΟΤ μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η Αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη σχετικού
πρακτικού το οποίο υποβάλει στην αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
κοινοποιείται, με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες.
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ΑΡΘΡΟ 13: ΠΡΟ ΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙ ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡ ΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Άρθρο
103 Ν. 4412/2016)
13.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ΕΟΤ αποστέλλει σχετική έγγραφη πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την αποστολή της ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του ΤΕΥΔ. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο ο όποιος παραδίδεται στην
Αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού για έλεγχο.
13.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Ο
ΕΟΤ μπορεί αιτιολογημένα επαρκώς να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
13.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται ή μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ τότε εφαρμόζονται, κατά
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού και η
Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έκδοση απόφασης, είτε για την κατακύρωση της αποτελέσματος και
ανάθεσης του έργου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙ ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.
4412/2016)
Τα δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:
Α. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους
του οικονομικού φορέα):
 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.),
ήτοι στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο ορισμός του νομίμου
εκπροσώπου που αναγράφεται στο ΤΕΥΔ. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου υποβάλλεται
βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και οι
μεταβολές του.
Β. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες) απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από τη σχετική
ειδοποίηση ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ.
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Γ. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης):
 για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
 για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας υποβάλλονται και
για τον υπεργολάβο.
Δ. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, περίπτωση β΄ (Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα):
 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
Για τις λοιπές περιπτώσεις του μέρους ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ :
 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού.
Στην ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
Ε. Για την απόδειξη Καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας – Τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας :
 Αντίγραφο άδειας λειτουργίας Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ν. 2518/97 (ΦΕΚ 164/Α/97), όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/2008) και ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς του.
 Μία τουλάχιστον Σύμβαση ανάθεσης παρόμοιου ως προς το αντικείμενο έργου (ευκρινές
φωτοαντίγραφο) που έχει υλοποιήσει ο προσωρινός ανάδοχος κατά την τελευταία πενταετία.
 Βεβαίωση ή Πρακτικό (ευκρινές φωτοαντίγραφο) καλής εκτέλεσης του έργου από τον φορέα
/εταιρεία που ανέθεσε αυτό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους Β΄, Γ΄ και Δ΄, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους Β΄, Γ΄ και Δ΄.
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡ ΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑ ΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016)
Ο ΕΟΤ προβαίνει, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον ανάδοχο,
εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών /λήξης) τα δικαιολογητικά
του άρθρου 13 της παρούσας.
Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της, ο ανάδοχος οφείλει να προσέλθει για την υπογραφή
της σύμβασης προσκομίζοντας τα απαραίτητα παραστατικά (εγγύηση καλής εκτέλεσης, ασφαλιστήριο
συμβόλαιο αστικής ευθύνης και έγγραφα σχετικά με το προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο).
Υπόδειγμα της σύμβασης που θα υπογραφεί περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ε.
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΣΤΑΣΕΙ Σ (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016)
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
β) Κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, και εξετάζεται αρμοδίως από την Επιτροπή
Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης.
Μετά την πάροδο της άπρακτης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής,
αν η ένσταση γίνει δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
17.1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
17.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε
προς τον ΕΟΤ.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά το Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΤ) προς την οποία απευθύνεται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και
ζ) τον τίτλο της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΕΟΤ έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα ισχύει τουλάχιστον 2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του ΕΟΤ
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη –
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Η εγγυητική επιστολή συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.
Ο ΕΟΤ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 18 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧ ΥΟΣ
Ως διάρκεια του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός έτους από 16 Αυγούστου 2018.
Η ανωτέρω ημερομηνία έναρξης της σύμβασης δύναται να μετατεθεί στην περίπτωση μη έγκαιρης
ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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ΑΡΘΡΟ 19: ΠΑΡΑ ΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ
Η υλοποίηση της σύμβασης παρακολουθείται από την αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ με την οποία ο ανάδοχος
υποχρεούται σε συνεργασία.
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής Υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του ΕΟΤ.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μετά το πέρας εκάστοτε μήνα της
παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας κατά την
πρώτη πληρωμή είναι :
1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Πίνακα προσωπικού που απασχολείται στο έργο που έχει υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (αρχικό
στην πρώτη πληρωμή και κάθε συμπληρωματικό-τροποποιητικό αυτού σε επόμενες πληρωμές).
5. Πρόσφατες αποδείξεις κατάθεσης μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό για κάθε εργαζόμενο στο
έργο.
6. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση), για την απόδειξη της ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού συνοδευόμενη από
τη σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών στο
Ε.Φ.Κ.Α.
7. Πρόσφατο ποινικό μητρώο του προσωπικού που απασχολείται στο έργο.
8. Ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας σε μορφή ΙΒΑΝ για την καταβολή της αμοιβής της.
Για τις επόμενες τμηματικές πληρωμές θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο απαραίτητα τα ανωτέρω 1 έως
6 δικαιολογητικά.
Κάθε πληρωμή συνοδεύεται από αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου / Δελτίου Συμβάντων – Αναφορών που
τηρεί το προσωπικό του αναδόχου και το Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών που συντάσσει η αρμόδια
Επιτροπή του ΕΟΤ.
Επίσης θα υποβάλλεται και όποιο άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
και ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, η δε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους
οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Το τίμημα θα καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή στον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για
την εκκαθάριση και πληρωμή.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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21.1. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης που θα συναφθεί καθώς και σε περίπτωση
πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει
ποινικές ρήτρες όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
21.2. Σε περίπτωση μεταστέγασης του ΕΟΤ ο ανάδοχος οφείλει να συνεχίσει την παροχή της υπηρεσίας
φύλαξης στο νέο κτίριο, με τους ίδιους όρους.
ΑΡΘΡΟ 22: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒ ΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται με
απόφαση του ΕΟΤ, ως κύρωση, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 23: ΔΙ ΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΟΤ, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 24: ΕΧΕ ΜΥΘΕΙ Α
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα
οποία θα επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του και δεν
θα αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο
ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτής συνδεδεμένους για την
εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».
ΑΡΘΡΟ 25: ΣΥΜΒΑΤΙΚ Ο ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της υπ΄ αριθ. ………………………………………..διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο ΕΟΤ και ο ανάδοχος του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την
ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των
συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και
αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα
ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού
Δικαίου.

24

ΑΔΑ: Ψ26Ι469ΗΙΖ-ΟΜΕ

18PROC003036683 2018-05-03

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑ Ρ Α ΡΤ ΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟ ΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΠΛΗ)
Αθήνα, ...........…………
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι…
Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «..…………………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας : .........................................................
Ονοματεπώνυμο : .......................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : ...........................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax no) : ..........................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ...........................................................................
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟ ΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (KΟΙ ΝΟΠΡΑΞΙΕΣ/ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)
Αθήνα,……………………….

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα

Aξιότιμοι……
Σύμφωνα με τη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «...……………….......», σας
υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας.
Η Κοινοπραξία/Σύμπραξη μας έχει ως συντονιστή το …………………………… (πλήρη στοιχεία του φορέα) και
αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Οικονομικός φορέας 1 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας 2 (Πλήρη στοιχεία)
Οικονομικός φορέας Ν (Πλήρη στοιχεία)
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής
Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας : .........................................................
Ονοματεπώνυμο : .......................................................................................................
Τηλέφωνο επικοινωνίας : ...........................................................................................
Τηλεομοιοτυπία (fax no) : ..........................................................................................
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) : ...........................................................................
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑ Ρ Α ΡΤ ΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕ ΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................
Αριθμός εγγυητικής και ποσό (ΣΕ ΕΥΡΩ)………………….
Αριθμός διακήρυξης :
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ)
Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,
115 21 Αθήνα
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της
εταιρείας…….………………, με ΑΦΜ ………………………. και με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., ΤΚ. …………
(αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας, του ΑΦΜ και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του ΕΟΤ και της
κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με ΑΦΜ…………………. με έδρα……………..…, οδός………………, αρ….,
Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με ΑΦΜ …………………………με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………},
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της
εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της
εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α)
…………………… ΑΦΜ……………(διεύθυνση)
και β) ………………….}, μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω εταιρείας (ή
ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση,
καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεώς σας,
εντός πέντε (5) ημερών μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………….
Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε.
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας)
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε ή θα προβούμε στην εξέταση αιτήματος
παράτασης της ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ)
με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της
σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης.

27

ΑΔΑ: Ψ26Ι469ΗΙΖ-ΟΜΕ

18PROC003036683 2018-05-03

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑ Ρ Α ΡΤ ΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ ΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Οι υπηρεσίες της φύλαξης και επίβλεψης θα παρέχονται :
 Τις εργάσιμες ημέρες από την 20:00 μέχρι την 07:00 της επόμενης ημέρας.
 Τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες σε 24ωρη βάση.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό που θα απασχολείται:
 Θα πρέπει η ηλικία του να μην υπερβαίνει το 60ο έτος .
 Θα πρέπει να αποτελείται από πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε, οι οποίοι να γνωρίζουν άριστα την
Ελληνική γλώσσα
 Θα πρέπει να διαθέτουν την κατά τον νόμο άδεια εργασίας «προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας»
 Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο.
 Θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε θέση προσωπικού ασφαλείας
 Θα πρέπει να διαθέτουν ήθος, ευπρεπή εμφάνιση και σωστό τρόπο συμπεριφοράς.
 Θα ελέγχεται από την Υπηρεσία.
 Θα αντικαθίσταται εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
-

-

-

-

Ο σχεδιασμός, η μελέτη και η εφαρμογή μέτρων φύλαξης, θα πρέπει να στηρίζεται στις πιο αυστηρές
διεθνείς προδιαγραφές και να λειτουργεί στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας έχοντας άδεια
λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του Επιτελείου της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Τα προσωπικό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των
καθηκόντων του (φακό, επικοινωνιακά συστήματα, βιβλία εισόδου - εξόδου, αναφορές φύλακα κλπ.)
Το προσωπικό θα πρέπει να είναι πάντα σε συνεχή επικοινωνία με το επιχειρησιακό κέντρο της
εταιρείας για την επίλυση κάθε προβλήματος.
Ο ανάδοχος και το προσωπικό της υποχρεούνται να τηρούν Ειδικό βιβλίο συμβάντων - αναφορών
σύμφωνα με το Υπόδειγμα που κατέθεσε ο ανάδοχος και όπως αυτό τελικά θα διαμορφωθεί μετά από
συνεργασία του αναδόχου με τον ΕΟΤ.
Το προσωπικό κατά τον χρόνο εργασίας του να φέρει υποχρεωτικά την καθορισμένη στολή με ενδείξεις
για τα καθήκοντα που εκτελεί καθώς και τα είδη εξάρτησης της εταιρείας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή
αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο
προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και
αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού,
αυτή θα γίνεται μόνο από προσωπικό που πληροί τις απαιτήσεις- προϋποθέσεις του προσωπικού που
απασχολείται στο έργο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΤ για την
αντικατάσταση οποιοδήποτε εργαζομένου προσκομίζοντας παράλληλα επικαιροποιημένη κατάσταση
του προσωπικού που θα απασχολεί στους χώρους του ΕΟΤ καθώς και τα στοιχεία του αντικαταστάτη
προκειμένου να ελεγχθούν από τον ΕΟΤ
Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης σε τρίτους. Σε περίπτωση
παράβασης του όρου αυτού η υπηρεσία έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτο. Σε
περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι του ΕΟΤ υποχρέωση να
αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΕΟΤ, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΕΟΤ και
να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από τον ΕΟΤ.
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Για οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα
αυτής κατά την εκτέλεση της σύμβασής της με τον ΕΟΤ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενοι είναι ο
ανάδοχος αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας, περιλαμβανομένης και
της ηθικής βλάβης, σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
τηρεί σε ισχύ σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου και
ανανεώσεις αυτού θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ανάδοχο στη Δ/νση Διοικητικού του
Οργανισμού.
Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι του ΕΟΤ θα συνεπάγεται την
σε βάρος του αναδόχου καταγγελία της σύμβασης από τον ΕΟΤ και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο
κάθε είδους ζημίας του ΕΟΤ.
Ο ΕΟΤ δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν του έργου που θα καθοριστεί
με τη σύμβαση
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Α. Κατά την ανάληψη και διάρκεια της υπηρεσίας τα καθήκοντα των φυλάκων είναι τα εξής:
 Εξωτερικός έλεγχος του κτιρίου.
 Έλεγχος των υπόγειων χώρων στάθμευσης και των ηλεκτρικών θυρών οι οποίες θα πρέπει να είναι
κλειστές για λόγους ασφαλείας.
 Μετά την αποχώρηση των εργαζομένων :
 έλεγχος των εσωτερικών χώρων, της καλής λειτουργίας των θυρών των ορόφων και των εξόδων
κινδύνου, κλείσιμο των παραθύρων,
 σβήσιμο του φωτισμού των γραφείων και διαδρόμων,
 απενεργοποίηση των μηχανημάτων κλιματισμού όλων των χώρων με εξαίρεση αυτών που
λειτουργούν στο Computer Room του 3oυ ορόφου,
 κλείδωμα των υάλινων θυρών των ορόφων, πλην του τετάρτου ορόφου που στεγάζεται τμήμα
της Τουριστικής Αστυνομίας,
 ασφάλιση (βράδυ) των εισόδων του κτιρίου,
 Άνοιγμα - κλείσιμο των απαραίτητων λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.
 Απασφάλιση των εισόδων του κτιρίου το πρωί πριν τη λήξη της υπηρεσίας τους.
 Έλεγχος της εισόδου / εξόδου του εργαζόμενου προσωπικού σε όλες τις εισόδους / εξόδους του
κτιρίου (κεντρική και είσοδος χώρου στάθμευσης) και καταγραφή σε ειδικό βιβλίο συμβάντων αναφορών των στοιχείων και των ωρών εισόδου - εξόδου των εισερχομένων /εξερχομένων στο
κτίριο.
 Έλεγχος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί την
ταυτότητα του ατόμου που επιθυμεί να εισέλθει στο κτίριο και για το οποίο έχει δοθεί σχετική
άδεια από τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων του Οργανισμού ή το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα.
Για την είσοδο στα γραφεία της Διοίκησης θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια από τις Γραμματείες
τους. Ο Φύλακας έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί την εκάστοτε Γραμματεία πριν επιτρέψει την
είσοδο στον επισκέπτη.
 Έλεγχος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί την
ταυτότητα υπαλλήλου Κεντρικής Υπηρεσίας ΕΟΤ που επιθυμεί να εισέλθει στο κτίριο για ολιγόλεπτη
διάρκεια. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα συνοδεύεται από τον Φύλακα μέχρι και την έξοδό
του από το κτίριο.
 Έλεγχος του εσωτερικού του κτιρίου κάθε τρεις ώρες.
 Παροχή πρώτων βοηθειών (σε περίπτωση ατυχήματος).
 Καθημερινή ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου συμβάντων - αναφορών Βιβλίο και παράδοση αυτού
στον εκάστοτε υπάλληλο του Οργανισμού ή στον επόμενο φύλακα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
σχέδιο φύλαξης. Στο εν λόγω έντυπο θα αναγράφονται ημερομηνία , τα στοιχεία των φυλάκων , το
ωράριο τους και θα καταγράφονται τα τυχόν ή μη συμβάντα, τα αποτελέσματα των ελέγχων στους
χώρους του κτιρίου καθώς και αναλυτικά η είσοδος και έξοδος εργαζομένων και επισκεπτών.
 Ενυπόγραφη ανάληψη και παραλαβή της υπηρεσίας φύλαξης ώστε να είναι διασφαλισμένη η
αλληλοενημέρωση μεταξύ του φύλακα της εταιρείας φύλαξης και του εκάστοτε υπαλλήλου του
Οργανισμού.
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 Εφαρμογή σχεδίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Β. Σε περίπτωση σεισμού:
Προσπάθεια να παραμείνουν ανοικτές οι πόρτες, έλεγχος ανελκυστήρων, έλεγχος για την ύπαρξη
ατόμων εντός του κτιρίου.
Το προσωπικό ασφάλειας εγκαταλείπει τελευταίο το κτίριο παίρνοντας μαζί του τον κατάλογο
εισερχομένων- εξερχομένων, κλειδιά κλπ.
Άμεση επικοινωνία με το Πυροσβεστικό σώμα (199) εφόσον υπάρχει ανάγκη.
Γ. Σε περίπτωση πλημμύρας - διαρροής νερού:
Προσπάθεια μείωσης του φαινομένου µε μέσα που διαθέτει ο φύλακας.
Κλήση του υδραυλικού της υπηρεσίας και ενημέρωση του υπευθύνου της Δ/νσης Διοικητικού.
Κλήση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .
Δ. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας:
Παροχή πρώτων βοηθειών, κλήση του ΕΚΑΒ (166) και ενημέρωση του υπευθύνου της Δ/νσης
Διοικητικού.
Ε. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς:
Προσπάθεια κατάσβεσης µε τα μέσα που διαθέτει το κτίριο , κλήση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας 199,
ενημέρωση του υπευθύνου της Δ/νσης Διοικητικού.
ΣΤ. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:
Κλήση της ΔΕΗ βλάβες 10503.
Κλήση στον ηλεκτρολόγο της υπηρεσίας και ενημέρωση των υπευθύνων της Δ/νσης Διοικητικού και
του Τμήματος πληροφορικής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
1. Η κεντρική είσοδος του κτιρίου βρίσκεται στο Ισόγειο του κτιρίου επί της οδού Αν. Τσόχα 7.
2. Το κτίριο διαθέτει τρεις ανελκυστήρες (μέγιστου βάρους 630 κιλών / 8 ατόμων) από το 2ο υπόγειο μέχρι
τον 7ο όροφο.
3. Η είσοδος στους υπόγειους χώρους στάθμευσης (γκαράζ) γίνεται από ανεξάρτητη είσοδο από την οδό
Αν. Τσόχα 7 η οποία ανοίγει με απλό τηλεχειριστήριο .
4. Στο ισόγειο υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι χώροι όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Οργανισμού και η
αίθουσα συνεντεύξεων (300,00 μ2 ).
5. Στον ημιώροφο βρίσκονται ο ηλεκτρομηχανολογικός χώρος, το τηλεφωνικό κέντρο, το κεντρικό σύστημα
κλιματισμού του ημιωρόφου, το κυλικείο και γραφεία (732,00 μ2 ).
6. Στον πρώτο (Α), δεύτερο (Β) και τρίτο (Γ) όροφο στεγάζονται γραφεία. Το εμβαδόν κάθε ορόφου είναι
752,60 μ2 .
7. Στον τέταρτο (Δ) και πέμπτο (Ε) όροφο στεγάζονται γραφεία , η Τουριστική Αστυνομία (η οποία
λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως). Το εμβαδόν κάθε ορόφου είναι 694,60 μ2 .
8. Στον έκτο (Στ) και έβδομο (Ζ) όροφο στεγάζονται γραφεία της Διοίκησης του Οργανισμού και του
Υπουργείου Τουρισμού. Το εμβαδόν κάθε ορόφου είναι 541,70 μ2.
9. Στο 2ο υπόγειο υπάρχουν αποθήκες αρχείων και θέσεις στάθμευσης.
10. Στο 1ο υπόγειο υπάρχουν θέσεις στάθμευσης και ο υποσταθμός της ΔΕΗ.
11. Το κτίριο διαθέτει κεντρικό κλιμακοστάσιο το οποίο ξεκινά από το 2ο υπόγειο και καταλήγει στην
ταράτσα του κτιρίου όπου βρίσκονται οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.
12. Το κτίριο διαθέτει στο πίσω μέρος στον ακάλυπτο κλίμακα ασφαλείας η οποία ξεκινά από το ισόγειο και
καταλήγει στον 7ο όροφο και την ταράτσα του κτιρίου.
13. Στο πίσω μέρος του κτιρίου καταλήγει και η σκάλα διαφυγής από το 1ο και 2ο υπόγειο.
14. Το κτίριο έχει υαλοπίνακες στις τρεις πλευρές του.
15. Στην δεξιά πλευρά του κτιρίου υπάρχει ακάλυπτος φωταγωγός ο οποίος ξεκινά από τον 1ο όροφο.
16. Ο ημιώροφος και οι όροφοι 4ος , 5ος , 6ος και 7ος διαθέτουν μπαλκόνι.
17. Υπάρχουν χώροι πρασίνου στο εμπρός και πίσω μέρος του κτιρίου.
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ΠΑ Ρ Α ΡΤ ΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥ ΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την ………………………….. έτους 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων :
Αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, που εδρεύει στην Αθήνα, Αναστάσιου Τσόχα 7, με την
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Κωνσταντίνο
Τσέγα, σύμφωνα με τον Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-9-2010), την υπ’ αριθ. 10170/12-06-2017 απόφαση της
Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 284/ΥΟΔΔ/15-06-2017) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, τις υπ’ αριθ.
28/21-06-2017 (ΦΕΚ 2202/Β/28-06-2017) και 14/31-01-2018 (ΦΕΚ 540/Β/16-02-2018) αποφάσεις ΔΣ του ΕΟΤ
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και την υπ’ αριθ. 15601/2212-2017 (ΦΕΚ 4791/Β/29-12-2017) απόφαση Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ περί ορισμού αναπληρωτή του, που θα
αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας ΕΟΤ, και
Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………, με ΑΦΜ ……. και ΔΟΥ ……………
,
η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λ…………, Τ.Κ. ………….. και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα
από ……………………., δυνάμει της από ………………………., ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω επ’ ονόματι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της εν λόγω εταιρείας που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), στο πλαίσιο των σκοπών του, προέβη σε συνοπτικό διαγωνισμό
με την με αρ. πρωτ. ………………. αναλυτική διακήρυξη, για την επιλογή αναδόχου του έργου της επίβλεψης
και φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Αν. Τσόχα 7, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με κριτήριο κατακύρωσης, την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού κατακυρώθηκε και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.
…………………απόφαση ΕΟΤ, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ……………………, σύμφωνα με τους
αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και με την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.
Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των
προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε
αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτούς.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση στον ανάδοχο της επίβλεψης και φύλαξης του κτιρίου
όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Αν. Τσόχα 7, όπως αναλυτικά περιγράφεται
στην παρούσα.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται :
(θα αναγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ………..)
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει για το χρονικό διάστημα ενός έτους, το οποίο αρχίζει από 16 Αυγούστου 2018.
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ΑΡΘΡΟ 3:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥ ΜΒΑΣΗΣ
Η υλοποίηση της σύμβασης παρακολουθείται από την αρμόδια Δ/νση του ΕΟΤ με την οποία ο ανάδοχος
υποχρεούται σε συνεργασία.
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Παραλαβής Υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του ΕΟΤ.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - Τ ΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩ ΜΗΣ Α ΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒ Η ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Για το ανωτέρω έργο εκδόθηκε Απόφαση ΕΟΤ περί Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α …………… με αρ. πρωτ
……………………………………… (ΑΔΑ: ……………………………………… & ΑΔΑΜ: ………………………………………).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των …………………………………… (
€) πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος ποσού, ο ΕΟΤ, ουδεμία άλλη οικονομική υποχρέωση θα υπέχει έναντι
της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και οιουδήποτε τρίτου για αμοιβές και πάσης φύσεως δαπάνες σχετικά
με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μετά το πέρας εκάστοτε μήνα της
παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της μηνιαίας παρασχεθείσας υπηρεσίας κατά την
πρώτη πληρωμή είναι :
1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
4. Πίνακα προσωπικού που απασχολείται στο έργο που έχει υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (αρχικό
στην πρώτη πληρωμή και κάθε συμπληρωματικό-τροποποιητικό αυτού σε επόμενες πληρωμές).
5. Πρόσφατες αποδείξεις κατάθεσης μισθοδοσίας σε τραπεζικό λογαριασμό για κάθε εργαζόμενο στο
έργο.
6. Μηνιαία Βεβαίωση από το αρμόδιο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Αναλυτική Περιοδική
Δήλωση), για την απόδειξη της ασφάλισης του απασχολούμενου προσωπικού συνοδευόμενη από
τη σχετική απόδειξη πληρωμής των αντίστοιχων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών στο
Ε.Φ.Κ.Α.
7. Πρόσφατο ποινικό μητρώο του προσωπικού που απασχολείται στο έργο.
8. Ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας σε μορφή ΙΒΑΝ για την καταβολή της αμοιβής της.
Για τις επόμενες τμηματικές πληρωμές θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο απαραίτητα τα ανωτέρω 1 έως
6 δικαιολογητικά.
Κάθε πληρωμή συνοδεύεται από αντίγραφο του Ειδικού Βιβλίου / Δελτίου Συμβάντων – Αναφορών που
τηρεί το προσωπικό του αναδόχου και το Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών που συντάσσει η αρμόδια
Επιτροπή του ΕΟΤ.
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Επίσης θα υποβάλλεται και όποιο άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
και ζητηθεί από τις υπηρεσίες ελέγχου και του ταμείου του ΕΟΤ, η δε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους
οικείους κανονισμούς και τα οριζόμενα από τους νόμους.
Το τίμημα θα καταβάλλεται στην ανάδοχο μετά την έγκριση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αρχίζει από την υποβολή στον ΕΟΤ όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για
την εκκαθάριση και πληρωμή.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος κατέθεσε στον ΕΟΤ για εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης την υπ’
αρ. ……………….. εγγυητική επιστολή της/του ………….………………, ποσού ……………………………………… ευρώ
(……………………………………… €), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΕΟΤ έναντι του αναδόχου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στον ΕΟΤ μέχρι την ολοκλήρωση του
έργου και θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την υποβολή, από την Αρμόδια Επιτροπή, του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής αυτού και υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης όλων των συμβατικών της
υποχρεώσεων και της εκκαθάρισης τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 6
ΡΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΟΔ ΟΣΙΑ
6.1. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης καθώς και σε περίπτωση πλημμελούς άσκησης
των υποχρεώσεων του αναδόχου, ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει ποινικές ρήτρες όπως αυτές
ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΕΟΤ το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
6.3. Σε περίπτωση μεταστέγασης του ΕΟΤ ο ανάδοχος οφείλει να συνεχίσει την παροχή της υπηρεσίας
φύλαξης στο νέο κτίριο, με τους ίδιους όρους.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩ ΣΗ ΑΝ ΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, επιβάλλεται
με απόφαση του ΕΟΤ, ως κύρωση, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων της
σχετικής διακήρυξης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του ΕΟΤ, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Ο ανάδοχος υπόσχεται και εγγυάται έναντι του ΕΟΤ, ότι θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια για τα στοιχεία τα
οποία θα επεξεργάζεται, θα κρατά μυστική κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή της και δεν
θα αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συμφωνία του ΕΟΤ, ενώ ο
ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεδεμένους για την
εκτέλεση του παρόντος έργου.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον ανάδοχο, ο ΕΟΤ
διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας».

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙ ΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της υπ΄
αριθ…………………. διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Ο ΕΟΤ και ο ανάδοχος του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν βάσει της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών, κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις
Η σύμβαση που θα συναφθεί, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την
ερμηνεία, την εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτή μεταξύ των
συμβαλλομένων διαφορά, αξίωση ή απαίτηση θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της
Αθήνας, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και
αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον των οποίων ο ΕΟΤ θα ενάγει ή θα
ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού
Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση θα γίνεται στη
διεύθυνση της έδρας του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 12
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του ΕΟΤ,
στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης του ΕΟΤ, καθώς
και η προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3)
όμοια πρωτότυπα από τα οποία ο δεύτερος συμβαλλόμενος έλαβε ένα και τα οποία υπογράφονται όπως
ακολουθεί.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
…………………………………..

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΓΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΗΣ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΗΣ ……………………… (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ……………………….. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΟΤ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί
της οδού Αν. Τσόχα 7, για χρονικό διάστημα ενός έτους από 16 Αυγούστου 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΕΤΗΣΙΩΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%) ΕΤΗΣΙΩΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΜΗΝΙΑΙΩΣ
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%) ΜΗΝΙΑΙΩΣ

Ανάλυση Οικονομικής Προσφοράς

1.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ Κ.Υ. ΕΟΤ
ΑΠΌ 16-08-2018 ΕΩΣ 15-08-2019
ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΝ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΑΔΕΙΑ

3.

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

4.

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

5.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
6.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

7.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ε.Λ.Π.Κ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

8.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

10.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

11.

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24 %
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Επιπλέον οι προσφέροντες μέσα στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει, επί ποινή
αποκλεισμού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 68
παρ. 1 του Ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές
σχέσεις» ( ΦΕΚ 115/15-07-2010), όπως ισχύει :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡ. 68 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν. 3863/2010, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22, ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4144/2013 ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΦΥΛΑΞΗΣ Κ.Υ. ΕΟΤ ΑΠΟ 16-08-2018 – 15-08-2019
α/α

Περιγραφή

1

Αριθμός εργαζομένων, που θα απασχοληθούν στο έργο

2.

Ημέρες και ώρες εργασίας

3.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
& υποχρεωτική επισύναψη αυτής

4.

Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των εργαζομένων την περίοδο
παροχής της υπηρεσίας

5.

Ύψος ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
για το σύνολο των εργαζομένων την περίοδο παροχής της υπηρεσίας

Πεδία προς συμπλήρωση

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ……………………………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ…………………………………………………………
ΣΦΡΑΓΙΔΑ……………………………………………………………….

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
Οι παραπάνω πίνακες συμπληρώνονται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή τους) από τους οικονομικούς φορείς,
σύμφωνα με την κείμενη εργατική, ασφαλιστική και σχετική Νομοθεσία επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς
προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους. Η τιμή για καθένα από τα πεδία των παραπάνω πινάκων θα είναι
μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος – μέθοδος υπολογισμού – προσδιορισμού
αυτής της τιμής. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ (€) μπορεί να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν εάν οι εργαζόμενοι θα είναι άνω ή κάτω των 25 ετών, τις πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τις πάσης φύσεως δαπάνες που θα δικαιολογούν το
εργατικό αντάλλαγμα για την αξιολόγηση των προσφορών.
Ο υπολογισμός του ελάχιστου εργατικού κόστους θα πρέπει να γίνει τόσο για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών,
όσο και για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών με προϋπηρεσία. Σε περίπτωση που το απασχολούμενο προσωπικό
έχει προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 3 ετών, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στην προσφορά και να υπολογιστούν και τα
αντίστοιχα επιδόματα τριετιών.
Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο τέλος των ανωτέρω
πινάκων
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

Ζ΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥ ΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221315
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αν. Τσόχα 7 – Αθήνα – 115 21
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη – Δ. Βούρτσης
- Τηλέφωνο: 210- 8707095, 210-8707744
- Ηλ. ταχυδρομείο: promitheieseot@gnto.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.gnto.gov.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Επίβλεψη και φύλαξη του κτιρίου όπου στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ, επί της οδού Αν. Τσόχα
7, για χρονικό διάστημα ενός έτους»
CPV : 79713000-5 «Υπηρεσίες φύλαξης».
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: βλ. ΑΔΑΜ
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): Α.Π.
Διακήρυξης 5755/03-05-2018
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2.

δωροδοκίαix,x·

3.

απάτηxi·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xix
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και
δεσμευτική
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxv
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
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μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

48

ΑΔΑ: Ψ26Ι469ΗΙΖ-ΟΜΕ

18PROC003036683 2018-05-03

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή
ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του
Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
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xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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xxxii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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