INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.11.21 13:51:55
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Αθήνα, 21/11/2018

Δ/νση: Λ. Συγγρού 83, 11745, Αθήνα

Αριθ. Πρωτ.: 17/14861

Τηλ.: 210‐9285102 / 210‐9285143
email: firstreception@firstreception.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο:
«Μετακινήσεις Yπηκόων Tρίτων Χωρών (ΥΤΧ) & παιδιών αυτών εντός
των νησιών του Αν. Αιγαίου» του Ε.Π.Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014‐2020»
Αρ.Διακήρυξης: 06/2018

Προϋπολογιζόμενη. Δαπάνη: 74.400,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
60.000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α. 24%

0

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
Contents
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................... 8
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής .......................................................................... 8

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής................................................................................ 8
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής................................................ 9
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας ...................................................................................... 10
1.2

Χρηματοδότηση της σύμβασης .................................................................... 10

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης ......................................................................................................................... 10
1.3.1 Φυσικό Αντικείμενο .......................................................................................... 10
1.3.2 Δικαίωμα Παράτασης........................................................................................ 14
1.3.3 Διάρκεια Σύμβασης ........................................................................................... 14
1.3.4 Δυνατότητα Επίσκεψης Οικονομικών Φορέων ....................................... 14
1.4

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού .... 14

1.5

Δημοσιότητα ........................................................................................................ 14

1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης .................................... 14

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ............................................................................ 15
2.1

Γενικές Πληροφορίες ....................................................................................... 15

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης .......................................................................... 15

2.1.2

Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................ 15

2.1.3

Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................ 15

2.1.4

Γλώσσα .............................................................................................................. 16

2.1.5 Εγγυήσεις ............................................................................................................. 16
Στην παρούσα προκήρυξη δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (εδ. α,
παρ. 1, άρθρο 72 του ν. 4412/2016). .................................................................. 16
2.2 Στοιχεία Συμμετοχής ............................................................................................ 17
2.2.1

Δικαίωμα συμμετοχής .................................................................................. 17

Κριτήρια επιλογής ......................................................................................................... 18
2.2.2

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας........... 18

2.2.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ......................................... 19
2.2.4 Υποχρεώσεις για την συμμετοχή Ενώσεων/Κοινοπραξιών ............... 20
2.2.5. Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ............. 20
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης ....................................................................................................................... 22
1

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
2.2.7

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων ............................................................... 22

2.2.8

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ............................................. 23

2.2.8.1.Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών ............. 23
2.2.8.2.Αποδεικτικά μέσα ...................................................................................... 24
2.2.3
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1

Λόγοι αποκλεισμού ....................................................................................... 30
Κριτήρια Ανάθεσης ........................................................................................... 34
Κριτήριο ανάθεσης ........................................................................................ 34
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών ...................................................... 34
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................ 34

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών .............................................. 34
2.4.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών ................................................................. 40
2.4.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών ...................................................................... 41
2.4.5 Αντιπροσφορές ................................................................................................. 41
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ......................... 41
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών .............................................. 41

3.2 Συμπλήρωση-Διευκρίνιση προσφορών ............................................................. 43
3.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου ................................................................. 43

4.

3.4

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης .............................................................. 44

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας ..................................................................................... 45

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................... 47
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)........................................ 47

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία ........................................ 47

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης ..................................................................... 48

4.4

Υπεργολαβία ........................................................................................................ 48

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της ........................................ 49

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης ........................................... 49

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................... 49

6.

5.1

Τρόπος πληρωμής ............................................................................................. 49

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις .............................. 50

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .................................................................................... 51
6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης ................................................................... 51

6.2

Διάρκεια σύμβασης ........................................................................................... 51

2

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ............................................. 52

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση ................................................. 52

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................. 53
8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙς-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ............................ 53
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ................................................................................ 54
9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ......................................................................................................... 54
11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ............................................................................................ 54
12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................... 55
13.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................................................................................ 56
14. ΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ..................................................................... 56
15 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...................................................................................... 57
16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ......................................................................................................... 59
17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................. 59
18.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................... 60
19. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ..................................................................................................... 60
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ....................................................................................................................... 62
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ............................ 62
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΤΥΠΩΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ) ............................................................................................................................... 66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ........................... 88
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς ...................................... 90
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ........................... 95
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .............................................................. 98

3

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη:
A.
1. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
3. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από
το ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄).
4. Του άρθρου 19 του Ν.4375/2016 (Α΄ 51), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39
του ν.4456/2017 (Α΄ 24) και με το άρθρο 33 του ν.4508/2017 (Α΄ 200).
5. Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα‐
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
6. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
7. Του Ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”.
10. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
11. Του Ν.3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και ιδίως του άρθρου 68.
12. Του Ν.4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν.4046/12, Ν.4093/12 και του Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις».
13. Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
14. Του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”.
15. Του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
16. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’) με τίτλο «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση
του
Υπουργείου
Τουρισμού,
σύσταση
Υπουργείου
Μεταναστευτικής πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Του Π.Δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ
149Α’).
Του Π.Δ. 39/2017 (Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
Του Π.Δ. 21/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»
(Α΄ 36).
Του Π.Δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Α΄37).
Του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
Της υπ. αριθ. 16931/16 Απόφασης του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότηση «Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής»
(ΦΕΚ 1410 Β/19‐5‐2016), διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ 1541 Β/31‐5‐2016.
Της υπ’ αρίθμ. 16897/22‐05‐2017 (Φ.Ε.Κ. 259 ΥΟΔΔ/22‐05‐2017) κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής
«Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Υποδοχής
του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής» και το (Φ.Ε.Κ. 2531 B’/20‐7‐2017) «Μετάβαση
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής» κ. Ανδρέα Γκουγκουλή.
Της με αριθμ. πρωτ. 262/1‐12‐2017 (ΑΔΑ: ΨΤ21465ΧΘΕ‐ΔΨΥ) εγκυκλίου του
Υφυπουργού ΜΕ.ΠΟ. κ. Μπαλάφα Ιωάννη με θέμα «Διενέργεια Προμηθειών
Υπουργείου».
Της Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ 1924/Β/2‐6‐2017 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Της με αρ. 57654 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ 2195/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της Διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Β.
Την απόφαση του Διευθυντή της ΥΠΥΤ με αρ. πρωτ. 16.1/1859/20‐02‐18 (ΑΔΑ: ΩΥΙΛ465ΧΘΕ‐
1Ι4) περί Σύστασης – Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών, οικονομικού έτους
2018.
1. Το υπ’ αριθ. 7602/18‐06‐2018 αίτημα χρηματοδότησης δράσης της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης προς την Ειδική Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων
(Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων
Πόρων) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, για χρηματοδότηση της εν λόγω δράσης
από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014‐2020».
2. Την υπ’ αριθ. 1501/Φ.18/18‐07‐2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και
Διαχείρισης Προγραμμάτων Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. για την χορήγηση επιδότησης της εν λόγω
δράσης.
3. Την υπ’ αριθ. 1547/Φ.18/26‐07‐2018 (ΑΔΑ:6Κ2Σ465ΧΙ8‐0ΚΩ) (ΚΗΜΔΗΣ:18REQ003496186
2018‐07‐27) Συμφωνία Επιδότησης Δράσης καθώς και τη Συλλογική Απόφαση με
κωδικό:Ε7552 και ΚΩΔ. Δράσης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου) 2018ΣΕ75520002.
4. Την με αριθ.989απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για
ένταξη του έργου στη ΣΑΕ 755/2 και των αντίστοιχων πιστώσεων (αριθ. πρωτ. 85127/07‐08‐
2018 & ΑΔΑ: 6ΖΥΥ465ΧΙ‐8ΤΡΥ),ενάριθμος έργου στο ΠΔΕ: 2018ΣΕ75520002.
Γ. Tην με αριθμ. πρωτ. 17/14301/14.11.2018 (ΑΔΑ:72ΦΙ465ΧΘΕ‐ΔΞ4) Απόφαση Διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο: «Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) και
παιδιών αυτών εντός τον νησιών του Αν. Αιγαίου» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014‐2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι του ποσού
των εβδομηντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την«Παροχή
Υπηρεσιών Μετακίνησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», κατηγορία CPV: 60100000‐9 Υπηρεσία
οδικών μεταφορών
I.

Το παρόν έργο με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών εντός
των νησιών του Αν. Αιγαίου» αποτελεί μέρος της δράσης με τίτλο «Μετακινήσεις
υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου & τον
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II.
III.

IV.

V.

Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα,εντός των νησιών του Αν. Αιγαίου καθώς & από δομές
φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες & φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης
2014‐2020, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης) και από Εθνικού πόρους, , οι οποίες αφορούν μετακινήσεις
εντός των νήσων Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω και Λέρου.
Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις Συλλογικής Απόφασης 2018ΣΕ75520002του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια την 4/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στην Κεντρική
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83, 11745, Αθήνα), από την αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και
τους επισυναπτόμενους Πίνακες και Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της.
Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr),
 στηνεπίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, (www.diavgeia.gov.gr),
 στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης
(www.firstreception.gov.gr),
 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (www.amifisf.gr).
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1.
1.1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής το οποίο αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή. Έχει συσταθεί με
το άρθρο 8 του ν. 4375/2016 (Α΄51) και υπάγεται στον Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Υποδοχής
(ΠΔ 122/2017).
Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις
Περιφερειακές της Υπηρεσίες, οι οποίες είναι:
α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και β) οι Δομές Προσωρινής Διαμονής.
Η Κεντρική Υπηρεσία έχει ως επιχειρησιακό στόχο να προγραμματίζει, κατευθύνει,
παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και να εξασφαλίζει τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε συνεργασία με τις
αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα:
α. Τμήμα Συντονισμού και Εποπτείας Περιφερειακών Δομών.
β. Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.
γ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.
δ. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.
ε. Τμήμα Πληροφορικής.
στ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
ζ. Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
η. Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης.
Oι περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν σε
επίπεδο τμήματος και είναι οι εξής:
α. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέσβου.
β. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Κω.
γ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέρου.
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δ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Σάμου.
ε. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο
και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Χίου.
στ. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας
ζ. Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή Αττικού
Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής.
η. Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων πολιτών τρίτων
χωρών στον Ελαιώνα Αττικής.
θ. Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν
αιτηθεί διεθνή προστασία (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου10 του ν.
4375/2016), στην περιοχή Σχιστού Αττικής.
ι. Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν
αιτηθεί διεθνή προστασία στην περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης.
ια. Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων διεθνή προστασία στη νήσο Λέρο.

1.1.2 Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η αποτελεσματική διενέργεια των
διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που
εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Αναλυτικά, η Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης είναι αρμόδια:
α. για την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης
των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή
ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις
διαδικασίες επιστροφής,
β. για την διασφάλιση στέγασης και την παροχή υλικών συνθηκών διαβίωσης σε πολίτες
τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι:
βα. βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας,
ββ. βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 22 του ν.3907/2011 (Α΄ 7) ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε
συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011,
βγ. τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.
3907/2011,
βδ. υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή78 ή 78Α του ν. 3386/2005 (Α΄
212).
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1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ,
στον διαγωνισμό με Αρ.Πρωτ.17/14861/21.11.2018 καθώς και στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (https://www.firstreception.gov.gr)
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ., και από την κα. Βασιλική Δημητριάδη στο τηλέφωνο
(+30) 2109285110, fax:(+30)2109233108 και e‐mail v.dimitriadi@firstreception.gov.gr, ή στην
Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ.:11745,
Αθήνα.

1.2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014 ‐ 2020 με κωδικό ΟΠΣ5030480, και ΣΑΕ 755 (ενάριθμος 2018ΣΕ75520002).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
1.3.1 Φυσικό Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για τη
δράση με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών εντός των νησιών
του Αν. Αιγαίου» και αποτελεί ενακτήριο μέρος ενός από τα τρία τμήματα μεταφορών ΥΤΧ
τα οποία περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο
«Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Αν. Αιγαίου, καθώς
και από Δομές Φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες» με κωδικό ΟΠΣ
5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014‐2020», οι οποίες
αφορούν μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω και Λέρου.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια καθορίζεται στα εβδομηντα
τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμαβανομένου ΦΠΑ 24%, (ή
60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014 ‐ 2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030480 (ΣΑΕ 755 – Ενάριθμος 2018ΣΕ75520002).
Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου (CPV) για τις
Δημόσιες Συμβάσεις:
CPV: 60100000‐9 Υπηρεσία οδικών μεταφορών
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Οι χερσαίες διαδρομές των ΥΤΧ, οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν της παρούσας,
καθώς και οι χιλιομετρικές αποστάσεις αυτών, παρουσιάζονται παρακάτω:
Α.1 Λέσβος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Λέσβου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 5χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Λέσβου
(Μόρια)

Κεντρικό Λιμάνι της Λέσβου
μαζί με τις αποσκευές τους,
(απλής μετάβασης)

ΚΥΤ Λέσβου
(Μόρια)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Λέσβου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

έως 12 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμεένα: 3
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.2 Σάμος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Σάμου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 10χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Σάμου (Βαθύ)

Κεντρικό Λιμάνι της Σάμου μαζί
με τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

ΚΥΤ Σάμου (Βαθύ)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Σάμου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

έως 8 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 2
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.3 Χίος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Χίου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 5χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

Αριθμός Δρομολογίων
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ΚΥΤ Χίου (ΒΙΑΛ)

ΚΥΤ Χίου (ΒΙΑΛ)

Κεντρικό Λιμάνι της Χίου μαζί
με τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Χίου (με επιστροφή)

έως 6 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 2
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.4 Κως
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Κω
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 16χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Κεντρικό Λιμάνι της Κω μαζί με
τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Κω (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

έως 4 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 1
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.5 Λέρος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Λέρου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 5χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Κεντρικό Λιμάνι της Λέρου μαζί
με τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Λέρου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

4 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 1
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Διευκρινίζεται οτι όπου αναφέρεται «δρομολόγια/μήνα» σε κάθε μία από τις πιο πάνω
διαδρομές από τα αντίστοιχα ΚΥΤ προς τα κεντρικά λιμάνια των νησιών με προορισμό την
ηπειρωτική χώρα, το πλήθος των δρομολογίων αυτών δεν είναι δεσμευτικό για κάθε μήνα,
αλλά περιορίζεται στο γινόμενο του συνόλου των μηνών εκτέλεσης της Σύμβασης ανάλογα
με τον αντίστοιχο αριθμό που αναφέρεται στο «δρομολόγια /μήμα». Για παράδειγμα
ενδέχεται κάποιον μήνα να πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια από το ΚΥΤ ενός νησιού προς
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το λιμάνι με προορισμό την ηπειρωτική χώρα, αλλά τον επόμενο μήνα να πραγματοποιηθεί
ένα δρομολόγιο. Αν ο αριθμός των μηνών της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι 3 μήνες και
τα «δρομολόγια/μήνα» είναι 4, τότε ο μέγιστος αριθμός είναι 12 κατά τη χρονική διάρκεια
της σύμβασης για το συγκεκριμένο νησί.
Σημειώνεται ότι, λόγω της μεταβλητότητας και της εν γένει απρόβλεπτης φύσης των
μεταναστευτικών ροών, διευκρινίζονται τα πιο κάτω:
α) Ο όρος Δημόσιες Υπηρεσίες, όπου αυτός αναφέρεται στην παρούσα δαικήρυξη, αφορά
σε Νοσοκομεία, Αστυνομία, Εισαγγελία, Πρεσβείες, Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ),
Δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες, κατά περίπτωση.
β) Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) δύναται να επιλέγει το όχημα που κατά περίπτωση θα
χρησιμοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς των ΥΤΧ, ανάλογα με τον συνολικό
αριθμό μετακινουμένων, αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να παρακωλύεται, ή να μην
πραγματοποιείται, η παροχή της υπηρεσίας.
γ) Με σκοπό την κατάλληλη επιλογή του οχήματος για τις μεταφορές από τα αντίστοιχα ΚΥΤ
με προορισμό τα λιμάνια αναχώρησης για την ηπειρωτική χώρα, ο ελάχιστος αριθμός ΥΤΧ
για την πραγματοποίηση δρομολογίου ορίζεται σε δέκα (10) ΥΤΧ.
δ) Με σκοπό την κατάλληλη επιλογή του οχήματος για τις μεταφορές από τα αντίστοιχα ΚΥΤ
προς τις διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες ο αριθμός ατόμων σε κάθε δρομολόγιο ανέρχεται
ενδεικτικά στα 20 άτομα κατά μέσο όρο στο κάθε νησί.
ε) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσθέσει οδικές διαδρομές στις υπάρχουσες
που αντιστοιχούν στο Φυσικού Αντικειμένου χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία τροποποίησης της
σύμβασης.
Στ) «Προγραμματισμένα» δρομολόγια θα εκτελούνται με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα:
1 την ημέρα μεταξύ 09:00πμ‐14:00μμ
2 την ημέρα

1Ο μεταξύ 09:00πμ‐13:00 μμ
2Ο μεταξύ 16:00μμ‐20:00 μμ

3 την ημέρα

1ο μεταξύ 09:00πμ‐12:00πμ
2ο μεταξύ 12:00πμ‐16:00μμ
3ο μεταξύ 16:00μμ‐20:00μμ

η) « Μη‐προγραμματισμένα» δρομολόγια θα εκτελούνται κατόπιν του διοικητή του ΚΥΤ ή
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της ΥΠΥΤ.
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1.3.2 Δικαίωμα Παράτασης

Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών δύναται να τροποποποιηθεί ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός εως ποσοστού 10%1 της αξίας της αρχικής σύμβασης σε κάθε περίπτωση
πριν την λήξη της σύμβασης.

1.3.3 Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως εξαντλήσεως του
ποσού.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της παρούσας διακήρυξης.

1.3.4 Δυνατότητα Επίσκεψης Οικονομικών Φορέων
1. Προς διευκόλυνση των υποψήφιων Αναδόχων παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στην
περιοχή που θα λάβουν χώρα οι μεταφορές, στα ΚΥΤ ως επί το πλείστον, όλες τις ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Η επίσκεψη έχει ως στόχο
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη μορφή και λειτουργία των υπηρεσιών των
συγκεκριμένων τμημάτων, προκειμένου να δημιουργηθεί κοινή αντίληψη για τις απαιτήσεις
της παροχής υπηρεσίας.
2. Για να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα
συντονισμός/επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή.

1.4

επίσκεψη

απαιτείται

ο

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/12/2018 και ώρα
15:00μ.μ.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί δημόσια την 4/12/2018 και ώρα 10:00 μ.μ., στην Κεντρική
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83, 11745, Αθήνα), από την αρμόδια
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

1.5

Δημοσιότητα

Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr),
 στηνεπίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, (www.diavgeia.gov.gr),
 στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης
(www.firstreception.gov.gr),
 στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης
Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (www.amifisf.gr).

1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

1Ή

οτι κατά περιπτωση ορίζεται από την τρέχουσα νομοθεσία.
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς
τους2
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
Α. Το με ΑΔΑΜ 18REQ00401327 πρωτογενές αίτημα της Αναθέτουσα Αρχής
Β. Η με αριθμ. Πρωτ 17/14301/14.11.18 (ΑΔΑ: 72ΦΙ465ΧΘΕ‐ΔΞ4) απόφαση διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού.
Γ. Η υπ’ αριθμ. 17/14861/21.11.2018 Προκήρυξη της Σύμβασης
Δ. Το Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β».
Ε. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης μαζί με τα συνημμένα μέρη της (που αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη αυτής) βρίσκονται διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση του
www.eprocurement.gov.gr στο διαγωνισμό με
ΑΔΑΜ:
και στην ιστοσελίδα της ΥΠΥΤ (https://www.firstreception.gov.gr/).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Σε περίπτωση, που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να
ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας
του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της
Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή,
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
Προκήρυξης το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Πληροφορίες σχετικά με την διακήρυξη θα δίνονται από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα τηλ. 210‐9285151, 210‐9285120
και στο email : v.dimitriadi@firstreception.gov.gr .

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές 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.
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 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.
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 την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Στην παρούσα προκήρυξη δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (εδ. α, παρ. 1,
άρθρο 72 του ν. 4412/2016).
2.1.5.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης, και πρότυπό της παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της
παρούσης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη ‐ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή
στα κράτη‐μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα,
το δικαίωμα αυτό. Δύνανται, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. ‐ Τ.Σ.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
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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.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό, μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να δύναται να ερευνά, εάν πράγματι
υπάρχει, ή εάν είναι νόμιμη, η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας κατά δύο (2) μήνες.
Σε περίπτωση παράτασης του αρχικού συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, θα
παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής
επιστολής και θα μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποσοτική
παραλαβήτων υπηρεσιών. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαιρετά και η
παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους
της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για
την σταδιακή αποδέσμευση τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.Σε
περίπτωση Ένωσηςή Κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

2.2 Στοιχεία Συμμετοχής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
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.),
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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 παραγράφου 1 του άρθρου 25
του Ν. 4412/2016 και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Όσοι δικαιούνται συμμετοχής κατά τα ανωτέρω θα πρέπει να δραστηριοποιούνται νόμιμα
στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού
και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.2.4.
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των ως άνω κρατών αυτών και να είναι
εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού
ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί
κατά την νομοθεσία των κρατών της παραπάνω παραγράφου και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.
Στη συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης, ο όρος διαγωνιζόμενος / Ανάδοχος ή
διαγωνιζόμενοι /Ανάδοχοι ή υποψήφιος Ανάδοχος/Ανάδοχοι αφορά σε όλες τις αμέσως
προηγουμένως αναφερθείσες κατηγορίες.

Κριτήρια επιλογής
2.2.2 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται ασκούν να επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό
ανάθεση υπηρεσίας. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν την υπό ανάθεση
υπηρεσία στην χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν
την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανσιμού. Ειδικότερα οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σαν:
Α) Τουριστικό Γραφείο, όπως αυτό ορίζεται στον Ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α') «Περί ιδρύσεως
και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων όπως ισχύει
ή
Β) Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), όπως αυτό ορίζεται από το Ν. 2963/23‐11‐
01 (ΦΕΚ Α 268/23‐11‐01) : Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών
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με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες
διατάξεις όπως ισχύει
ή
Γ) Τουριστική Επιχείρηση Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) σύμφωνα με τον Ν.711/77 (ΦΕΚ
284 Α/27‐9‐77) : Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων όπως ισχύει.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

2.2.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία που να
αποδεικνύεται ότι ο ελάχιστος μέσος κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2015,2016
και 2017) πριν το 2018 (έτος διενέργειας του διαγωνισμού), στον τομέα δραστηριοτήτων που
αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, είναι τουλάχιστον ίσος μετο 30% του ύψους της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ή της υπηρεσίας για την/τις οποία/‐ες εκδηλώνεται η
συμμετοχή του προσφέροντος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών
δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο κύκλος εργασιών απότην έναρξη
των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 30% τουύψους της
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης της υπηρεσίας για την /τις οποία/‐ες εκδηλώνεται το
ενδιαφέρον του προσφέροντος.
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το 2018, έτος διενέργειας του διαγωνισμού, κατ'
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο
εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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2.2.4 Υποχρεώσεις για την συμμετοχή Ενώσεων/Κοινοπραξιών
Οι Ενώσεις ή Κοινοπραξία/ες υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους παρέχοντες υπηρεσίες, που αποτελούν την Ένωση, ή την
Κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το
μέρος της υπηρεσίαςπου αναλαμβάνει ο καθένας στο σύνολο της προσφοράς.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλεγγύως εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
Ένωσης ή της Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις
μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφασή
του ανά περίπτωση αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.

2.2.5. Κριτήρια Επιλογής ‐ Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείςαπαιτείται3να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη
σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα περί
συγκρουόμενων συμφερόντων4.
2.2.5.1. Αποδεικτικά5 στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα
αποτελούν:
Οι ακόλουθοι κατάλογοι: Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν
κατά την προηγούμενη, πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας, τριετία, ενώ για τη
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία
σχετικών υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία πριν το έτος διενέργειας της
διαδικασίας λαμβανομένων υπ’ όψη και στοιχείων μέχρι και πενταετίας, με αναφορά του
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι η Αναθέτουσα Αρχή (Δημόσια
Υπηρεσία), με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε
3
4
5

Όπως υποσημείωση ανωτέρω
ν.4412/16, Άρθρο 24
ν.4412/16 Παράρτημα ΧΙΙ, Μέρος ΙΙ
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(ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι
δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα. Οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών
υποχρεούνται να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις ή τιμολόγια ή οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο), επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, σύμφωνα με τα οποία
προκύπτει ότι, η συγκεκριμένη εταιρεία / κοινοπραξία / ένωση, έχει /‐ουν αναλάβει την
τελευταία 3ετία (πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας) υπηρεσίες οδικής μεταφοράς
επιβατών, σε συστηματική επί εβδομαδιαίας τουλάχιστον βάσεως παροχή υπηρεσιών και
αξία υπηρεσιών σχετική με το παρόν αντικείμενο (μεταφορά επιβατών, μίσθωση
λεωφορείων με οδηγό) τουλάχιστον ίση με το 30% του ύψους της εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης ή της υπηρεσίας για την / τις οποία / ‐ες εκδηλώνεται η συμμετοχή του
προσφέροντος.
2.2.5.2. Άλλες απαιτήσεις:
(1) Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν διαδικασίες και εσωτερικό σύστημα
ελέγχου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την οδική
μεταφορά επιβατών ή/και τη μίσθωση λεωφορείων με οδηγό ή με την παροχή
υπηρεσιών ταξιδιωτικού πράκτορα.
(2) Να πραγματοποιούν έλεγχο και επαλήθευση των τιμολογίων κάθε δύο εβδομάδες,
σε συνεργασία εάν ζητηθεί με εκπρόσωπο της Αρχής.
(3) Στα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες/αγορές εισιτηρίων, θα πρέπει να
αναγράφεται ηονομασία της αρμόδιας Αρχής ή του Υπουργείου που ζήτησε την
υπηρεσία.
(4) Θα πρέπει να καταθέτει στην ΑΑ κάθε 2 εβδομάδες τα τιμολόγια που πιστοποιούν τη
διενέργεια βιολογικού καθαρισμού στο εσωτερικό των οχημάτων.
(5) Αναφορά διάθεσης σε ισχύ των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην ενότητα 2.2.7
και έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Επίσης, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται στην
υποβολή, Υπεύθυνης Δήλωσης αποδοχής ελέγχου διενεργούμενου από την
Αναθέτουσα Αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης
του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός θα διεξαχθεί αρχικά κατά τη φάση της
τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς για την τεκμηρίωση των δηλωθέντων και κατά
τη διάρκεια εκτέλεσηςτηςσύμβασηςγια επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων και θα
αφορά το παραγωγικό δυναμικό του και τις τεχνικές / επαγγελματικές ικανότητες του
παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας.
(6) Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών
ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων
για την παροχή των υπηρεσιών.
(7) Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον
αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία 3ετία.
(8) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών προτίθεταινα αναθέσει
υπεργολαβικά σε τρίτους τηνυλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, ή
να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, πρέπει νααποδεικνύει με την
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προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα,
προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευσή τους (υπεύθυνη δήλωση ή συμφωνητικό
συνεργασίας), ότι θαθέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν
κάθε απαιτούμενη εργασία, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον
παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας:

Πίνακας 1: Πίνακας Υπεργολάβων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ /ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΡΓΟΥΠΟΥΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΗ
ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΝΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΦΟΡΕΑ
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΗΤΡΙΤΟ ΦΟΡΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΔΗΛΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(9) Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δομής που ζητούνται στην ενλόγω
ενότητα (σημεία 6 και 7) θα πρέπει να δίνονται «αναλογικά» κα ιγια τους
υπεργολάβους/άλλους φορείς με βάση το «ποσοστό συμμετοχής» τους στην
εκτέλεση του συμβατικού έργου.
(10) Αν ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών κάνει επίκληση στην ικανότητα από τους
τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα διαθέσουν
τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστημα εκτέλεσης της
σύμβασης.
Διευκρίνιση: Όπου στο κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος «Δήλωση» ή «Υπεύθυνη
Δήλωση» νοείται η υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης» κατά την έννοια του άρθρου 8 του
ν.1599/86, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις
θα πρέπει να είναι θεωρημένες όσον αφορά στο γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ ή αρμόδια
διοικητική αρχή.
Διευκρίνιση:Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται από ένα τουλάχιστον μέλος που συμμετέχει
στην Κοινοπραξία ή την Ένωση, ή όπου απαιτείται (αναλόγως της φύσης της συνεργασίας)
από κάθε μέλος ή/και αθροιστικά.

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να
συμμορφώνονται με: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο, σε ισχύ
καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.3) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
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αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1.Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 Τυποποιημένο Έγγραφο Υπευθυνης Δήλωσες (ΤΕΥΔ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β [συμπληρώνεται από την Α.Α.],
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπουτου Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο.Κατά τηνυ ποβολή του
Τυποποιημένο Έγγραφο Υπευθυνης ΔήλωσΗς (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη
την υπογραφήτου κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο1 του άρθρου 73 για
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε
μέλος της ένωσης προσώπων υποχρεούται να υποβάλει διακριτό ΤΕΥΔ.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
τους φορείς αυτούς
Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτοςοικονομικός φορέας
υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιουποβολής της προσφοράς.
Εφόσονοπροσφέρωναναφέρειστηνπροσφορά τουτο τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο και το τμήμα αυτό υπερβαίνει το 30% της
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συνολικής αξίας της σύμβασης του προσφερόμενου τμήματος (και των αντίστοιχων
παρεχόμενων υπηρεσιών), η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας καιγια τους
υπεργολάβους.
Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς.

2.2.8.2.Αποδεικτικά μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105
παρ. 3 περ. γ του ν.4412/20166.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4‐
2.2.7)7.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.48.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος ‐ μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έγγραφο Υπευθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν9.
Β1: Δικαιολογητικά απόδειξης

6
7
8

9

Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν.4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν.4412/2016
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή
όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο
78 ν.4412/2016)
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν.4412/2016.
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά10:
Α)Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 2.2.
Β)Για τις παραγράφους 2.2.3.211 και 2.2.3.412 περίπτωση Β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ‐ μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση
που
ο
προσωρινός
ανάδοχος
έχει
τηνεγκατάστασήτουστηνΕλλάδααφοράΟργανισμούςκύριαςκαιεπικουρικής ασφάλισης) στου
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
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
10

11

12

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ.
και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί
φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.4412/2016, προκειμένου να τα
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με
τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το πιστοποιητικόότι 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) δενπροσκομίζουν
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 Εσόδων13
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 παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, 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.
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 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
Γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 περίπτωση Γ’ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από
το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Δ)Για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών14, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους].
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχέςείναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε

13
14

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
Πρβλ. άρθρο 8 ν.3310/2005 και π.δ. 82/1996.

26

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, καιεφόσον έχει, κατά το
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχέςπροσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά τοδίκαιο της χώρας στην οποία έχει την
έδρα τηςδεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια
κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο,
νααποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση
αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23‐8‐2007 (Β’ 1673)
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005» 15.και
Ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του
ν.4412/2016.
B.2: Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.2. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
15

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν.3310/2005.

27

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

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 της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού
Β3: Δικαιολογητικά απόδειξης οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.3
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για
βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Β4: Δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :
1) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
2) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών
ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης
3) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής
του κατά τα τελευταία τρία χρόνια
4) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που
διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης
Β5: Δικαιολογητικά απόδειξης της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Εγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στην παράγραφο
2.2.7 πρότυπα.
Β6: Δικαιολογητικά απόδειξης νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός
φορέας
είναι
νομικό
πρόσωπο,
προσκομίζειτακατά
περίπτωσηνομιμοποιητικάέγγραφασύστασηςκαινόμιμηςεκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
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κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β7: Δικαιολογητικά απόδειξης ενώσεων οικονομικών φορέων
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών
για τον σκοπό αυτό.
B8: Δικαιολογητικά απόδειξης στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων
I.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
1) Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα φυσικού προσώπου με τον προσφέροντα
οικονομικό φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα
στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που
επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του
οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα
βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς
και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη
χρήση των μέσων αυτών.

II.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου :
1) Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους
αναγκαίους πόρους, περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον
προσφέροντα οικονομικό φορέα τους αναγκαίους οικονομικούς / τεχνικούς
πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής /
τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του
Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της.
2) Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα,
στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των
χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να
προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα
προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη
διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων
την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων
αυτών
3) Αν ο προσφέροντας οικονομικός φορέας κάνει επίκληση στην ικανότητα από
τους τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα
διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό
διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση να προσκομιστεί
στο φάκελο τεχνικής προσφοράς.
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4) Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους
(ισχύον καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσης).

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
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:
2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
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 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).
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ζ) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση τουπροηγούμενου εδαφίου αφορά:
Α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Β) 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.
Γ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ) 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.
2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) 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
β) όταν η αναθέτουσα αρχή 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.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
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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
ββ) 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.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων,
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως για παράδειγμα λόγοι δημόσιας
υγείας ή δημόσιας τάξης.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό 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 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,
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(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 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.4.2.4 της
παρούσας,
(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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.
2.2.3.5 Ο προσφέρων 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
2.2.3.6 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
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αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο,
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8 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.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

2.4

Κατάρτιση ‐ Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» της
Διακήρυξης, για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής16.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο
Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στην διεύθυνση Λ.Συγγρού 83, Τ.Κ.
11745, Αθήναμέχρι και την 3/12/2018 και ώρα 15:00μ.μ. .ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο, ώστε να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία έως και την 3/12/2018 και ώρα
15:00μ.μ.
2.4.2.2 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα παροχής
διευκρινίσεων επί της διακήρυξης.

16

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν.4412/2016
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Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, υπογεγραμμένα από
τον νόμιμο εκπρόσωπο των υποψηφίων αναδόχων ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από
αυτόν πρόσωπο το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης της αναθέτουσας αρχής τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
παραλαβής προσφορών. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε εκπροθέσμως, δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την
προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Στον ενιαίο κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) H πλήρης επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, που διενεργεί το διαγωνισμό, ήτοι
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
γ) Ο τίτλος και ο αριθμός της Διακήρυξης
δ) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία και έδρα)
Στον φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά
το στάδιο της υποβολής της προσφοράς στοιχεία, δικαιολογητικά.
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Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι
αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση
των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.
1. Περιεχόμενο φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Περιέχει τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.2.4 της παρούσης.
2. Περιεχόμενο φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει τα
οριζόμενα και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη:
α) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει
το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Προκήρυξης.
β) Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα εμπειρία και εργαλεία υποστήριξης.
γ) Ομάδα έργου.
δ) Πίνακα συμμόρφωσης (Παράρτημα Δ’)
3. Περιεχόμενο φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Tα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΈΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας Διακήρυξης..Η Οικονομική προσφορά
(Παράρτημα Ε’) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε φάκελο, ο οποίος θα
είναι κλειστός, υποχρεωτικά. Η Οικονομική προσφορά για το έργο περιλαμβάνει το ποσό του
κόστους, αριθμητικώς και ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβάνει και το
ποσοστό του ΦΠΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση αντιφάσεων ισχύει η
ολόγραφη τιμή. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς, ή προσφοράς για
μέρος του έργου που περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση, η προσφοράς με αίρεση, ή
προσφοράς αόριστης και ανεπίδεκτης εκτίμησης. Εάν υποβληθεί τέτοια προσφορά
απορρίπτεται.
Η τιμή θα πρέπει να δοθεί αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Επίσης, στην
τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που τυχόν θα προκύψουν κατά την παροχή της
υπηρεσίας, η οποία γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προσφέροντος. Προσφορά που περιέχει
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην οικονομική προσφορά θα υπάρχει απαραίτητα το όνομα και η σφραγίδα της εταιρείας.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των προσφερόμενων τιμών απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση της αναθέτουσας
αρχής οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ενώ οι
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράςφέρουν και τις ενδείξεις του φακέλου
δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, κατά τον έλεγχο μονογράφει
και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ήπροσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου
αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127, παρ.1,
εδ. β’ του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο,
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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 05.10.1961, 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 την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.4.2.4 Δικαιολογητικά συμμετοχής
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.
1. Νομίμως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4
του Ν. 4412/2016, το οποίο επέχει θέση Ενημερωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης με τις
προβλεπόμενες συνέπειες του Ν.1599/1986.
2. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, στην οποία θα αναγράφουν το Τμήμα για το οποίο
υποβάλλουν προσφορά και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας
προκήρυξης.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
‐
‐

‐

στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, από το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την
αντίστοιχη δραστηριότητα,
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από
τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της
Εταιρείας.

Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το σχετικό ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Α’ της παρούσης, το
οποίο έχει αναρτηθεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eaadhsy.gr και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.
Οι συμμετέχοντες και όσοι υποχρεούνται προς τούτο, κατά τα ανωτέρω συμπληρώνουν το
ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΗ)
της ΕΑΑΔΗΣΥκαι της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ‐Κ3Ε) ΕΑΑΔΗΣΥ απόφαση
ΕΑΑΔΗΣΥ 3/24‐01‐18 – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ‐Κ3Ε): «Ειδικά θέματα
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»
Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν το πεδίο «α: Γενική ένδειξη για όλα
τα κριτήρια επιλογής» του «Μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής» χωρίς να υποχρεούνται να
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), είναι δυνατή,
με μόνη την υπογραφή τού κατά περίπτωση εκπροσώπου τού οικονομικού φορέα, η
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν.4412/16 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, ή το
38

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι:
α) Εάν ο συμμετέχων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του
Ν.4412/2016, η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από κάθε ένα από τα μέλη της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας.
β) Εάν ο συμμετέχων επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, υποχρεούται να προσκομίζει την ανωτέρω δήλωση και από
τους εν λόγω φορείς.
Οι συμμετέχοντες, εφόσον συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης:
(Α) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της
προσφέρουσας εταιρείας με το σκοπό να εγκρίνεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό και να
παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο/άτομα η εξουσιοδότηση για να υπογράψει/υπογράψουν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, καθώς και να
καταθέσει/καταθέσουν την προσφορά και να παραστούν/παραστεί κατά την αποσφράγισή
της.
Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών αντίστοιχο πρακτικό του Δ.Σ. ή του αντίστοιχου οργάνου
κάθε μέλους της ένωσης, το οποίο επιπλέον θα πρέπει να εγκρίνει τη σύμπραξη με τα άλλα
μέλη της Ένωσης, το ποσοστό συμμετοχής της καθεμίας στον προϋπολογισμό της
προμήθειας, την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης, καθώς και τον ορισμό κοινού
εκπροσώπου για την υπογραφή, κατάθεση και παράσταση κατά το άνοιγμα της προσφοράς
της Ένωσης.
(Β) Κωδικοποιημένο καταστατικό του νομικού προσώπου με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις
του μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ως και τα αντίστοιχα ΦΕΚ
δημοσίευσης, όπου τούτο απαιτείται από το νόμο.
(Γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής περί μη λύσεως της εταιρείας, ως και πιστοποιητικό
μεταβολών, και στην περίπτωση φυσικών προσώπων Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών από την
Αρμόδια ΔΟΥ ως και βεβαίωση για τυχόν μεταβολές.
(Δ) Οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο από τα οποία
θα αποδεικνύεται το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της
εταιρικής επωνυμίας των Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε. και Ε.Π.Ε. των εκάστοτε εξουσιοδοτούμενων
προσώπων, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από το προσκομιζόμενο καταστατικό.
Εφόσον απαιτείται η υποβολή παραστατικών εκπροσώπησης αυτά θα πρέπει να
υποβληθούν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς στον φάκελο Δικαιολογητικά
συμμετοχής.
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες θα αναθέσουν μέρος της υπηρεσίας με μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, πρέπει να προσδιορίσουν στην προσφορά τους το τμήμα εκείνο
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της σύμβασης που θα ανατεθεί στους τρίτους, ενώ διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο
οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σετρίτους, τμήμα/τα
της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλει χωριστά ΤΕΥΔ,
όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Βτου
Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του ΤΕΥΔ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.Σε
όλες τις περιπτώσεις, που απαιτείται, κατά τα ανωτέρω, υποβολή ΤΕΥΔ
επισυνάπτεταιχωριστό/ά ΤΕΥΔ δεόντως συμπληρωμένο/α και υπογεγραμμένο/α από τον/υς
νόμιμο/ουςεκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του ν.4412/2016.Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ
υπογράφεται μόνο από αυτόν.
Επιπλέον, στην προσφορά τους, στον Φάκελο Τεχνική Προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν
και δήλωση (επέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86) του νόμιμου
εκπροσώπου του υπεργολάβου‐ τρίτου, με την οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχονται την
εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση και β)αποδέχεται
πλήρως τους όρους του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος‐ τρίτος είναι νομικό
πρόσωπο η δήλωση (υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/86) του
θα συνοδεύεται από Πρακτικό του Δ.Σ. στο οποίο θα στο οποίο θα εμπεριέχεται απόφαση με
την οποία θα αναγνωρίζεται ως έγκυρο και δεσμευτικό το περιεχόμενο της ως άνω δήλωσης.

2.4.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες τουλάχιστον, από
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους κατά τα
ανωτέρω και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν
και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός και εάν ήθελε κριθεί με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε και καλεί τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του
διαγωνισμού, πριν από την πάροδο του ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους,
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους, ενώ αποκλείονται οι λοιποί συμμετέχοντες.
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2.4.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας (περ. γ΄, παρ. 4, άρθρο73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης.

2.4.5 Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται
ωςαπαράδεκτες, εάν δε τυχόν υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο συμμετέχων, ο
οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, εις ουδεμίαν περίπτωση δικαιούται
ναδιαμαρτυρηθεί, ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόφασης απόρριψης
αυτών.

3.
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στηνδιακήρυξη. Η
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αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την παρέλευση της ημέρας και
ώρας για την κατάθεση των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, ως εκπρόθεσμες, και είναι
στη διάθεση των αντίστοιχων υποψηφίων προμηθευτών για την παραλαβή τους.
Η αποσφράγιση γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο.
Κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, ως και της μονογραφής και ελέγχου
των δικαιολογητικών δύνανται να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι τυχόν ορισθέντες
εκπρόσωποί τους και λαμβάνουν γνώση αυτών ως και του περιεχομένου τους.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η ως άνω Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα αυτών
σε Πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής. Στο Πρακτικό αναφέρονται
επίσης οι λόγοι τυχόν αποκλεισμού συμμετέχοντα. Δηλαδή για κάθε έναν από τους τυχόν
αποκλειόμενους παρατίθενται τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονταν από την
διακήρυξη και δεν προσκομίσθηκαν.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και, σε περίπτωση αποσφράγισης του σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
φυλάσσεται.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
και την αποδοχή των υπόλοιπων τεχνικών προσφορών.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, εφόσον δεν
αποσφραγισθούν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με ειδική πρόσκληση τής ως άνω Επιτροπής. Όσες
προσφορές δεν κριθούν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια, οι φάκελοι της
οικονομικής τους προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή
τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε
αυτό.
Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ προκειμένου να
διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Διακήρυξης και
απορρίπτει όσες κρίνονται απορριπτέες. Στη συνέχεια προβαίνει στη συγκριτική κατάταξη
των οικονομικών προσφορών.
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Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε Τμήμα της παρούσας
προκήρυξης.
Κριτήριο Κατακύρωσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ). Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος αυτής,
μετά την κατάθεσή της.

3.2 Συμπλήρωση‐Διευκρίνιση προσφορών
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης έχει δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να
ζητήσει από υποψήφιο προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα υποβληθέντα
στοιχεία της προσφοράς του καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην
περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά, λαμβάνονται δε υπόψη εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για
τα οποία ζητήθηκαν.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει
συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις επί των δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102 του
Ν. 4412/2016 και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που
τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

3.3
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου ‐
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας , ως αποδεικτικά στοιχεία για
τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 2.2.3 της παρούσας, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6, 2.2.5 της
παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι οποίοι ενημερώνονται από την αναθέτουσα αρχή
κατόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης γιια τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
Αν μετά αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί 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. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
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αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισμού παρ. 7.7.) και (κριτήρια ποιοτικής επιλογής παρ. 2.2.4., 2.2., 2.2.3., 2.2.6., 2.5.5.)
της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6,
2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθεί
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (με θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής) καθώς και οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί για τις ζητούμενες οικονομικές χρήσεις
και η υπεύθυνη δήλωση για τους ζητούμενους κύκλους εργασιών. Η διαδικασία ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.4 Κατακύρωση ‐ σύναψη σύμβασης
3.4.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί
αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν παρέλθει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων
στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
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3.4.2 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Στον
οριστικό ανάδοχο του κάθε Τμήματος της παρούσας Προκήρυξης (ενδέχεται να είναι ο ίδιος
ανάδοχος για όλα τα Τμήματα) στον οποίο κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
i.Τις παρεχόμενες Υπηρεσίες
ii.Την ποσότητα (πλήθος χιλιομέτρων ή εισιτηρίων)
iii.Την τιμή
iv.Την απόφαση της οριστικής κατακύρωσηςκαι
v.Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3.4.3 Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτοςκαι η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση
δ’ της παρ. 2του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
3.4.4 Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016 και κατόπιν προεγκρίσεως από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΣΥΔ
ΤΑΜΕΤΑΑΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 46 της υπ’ αριθμ. 82350 Υπουργικής Απόφασης
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την
προγραμματική περίοδο 2014‐2020 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016).
20.1. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει
της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του και οι υπεργολάβοι του δεσμεύονται
ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του
Ν.4412/2016.
3.4.5Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ‐ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ‐
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του
άρθρου133 του Ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

3.5.1Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία:
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i.

ii.

εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς,
είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των
προσφερόντων ή συμμετεχόντων,
στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
Ν.4412/2016

3.5.2 Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.

λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας,
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι, που σχετίζονται με αυτή, μεταβλήθηκαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον της
Αναθέτουσας Αρχής,
αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016 και
για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για λόγους δημόσιας
υγείας ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

3.5.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία, ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της, ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
3.5.4.Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει
τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή,
αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον
επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
3.5.5.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, και την
επανάληψη οποιουδήποτε σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη
των όρων της, ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.
4412/2016,εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
3.5.6.Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία
του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε
αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση
για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη
ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη
σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται
με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής
(άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της παρούσας)σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης
προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται
τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο ‐ Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
σ
υ
μ
φ
ω
ν
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
η
τυπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά
ιμέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
κοποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
ά
/σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
δ
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
η
λΌταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
ώ
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
σ
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
ε
ι4.4.4. Ο Ανάδοχος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι
ςτων εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών.
σ
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4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας
ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1

Η πληρωμή θα γίνεται σε βάρος του λογαριασμού δημοσίων επενδύσεων που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα του δικαιούχου της πληρωμής,
μέσω ηλεκτρονικών εντολών μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
5.1.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις παρασχεθείσες
υπηρεσίες, με την συγκέντρωση των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
γ) ΠιστοποιητικάΦορολογικήςΕνημερότηταςκαι Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
δ) ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία
που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την πληρότητα των
ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει μαζί με τις ενημερότητες
και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλλει ασφαλιστικές
εισφορές.
ε) βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου υπηρεσιών.
στ) βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των Υπηρεσιών συνοδευόμενο από Πρωτόκολλο της
Επιτροπής και Ποιοτικής Παραλαβής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
ζ) αντίγραφα των εισιτηρίων, συνοδευόμενο με αρχείο excel, το οποίο θα περιέχει
συμπληρωμένα τον αριθμό εισιτηρίου, τα στοιχεία διαδρομής, ημερομηνίας διαδρομής,
ημερομηνίας συναλλαγής, ονοματεπώνυμο δικαιούχου (με λατινικούς χαρακτήρες).
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θ) η υποβολή του τιμολογίου θα γίνεται με βαση τα χιλιόμετρα που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις παραχθήσες υπηρεσίες καθε δεκαπέντε (15) ημέρες (1η και 15 κάθε μήνα).
5.1.3 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παροχή των υπηρεσιών. Εκτός των άλλων,βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00036%.
5.1.4 Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% επί του καθαρού
ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία των
υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την
Υπηρεσία.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 4412/2016,
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
5.2.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου η Αναθέτουσα Αρχή
κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της
διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την ειδική όχληση και
αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
30.3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
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α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής και
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
30.4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση
β) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 4412/2016 τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από την επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών οικ. Έτους 2018 όπως αυτή καθορίζεται
στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16.1/1862/20‐02‐2018 (73ΤΨ465ΧΘΕ‐Κ5Υ) Απόφαση του Διευθυντή
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, Τμήμα Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χρηματοδοτικών
Προγραμμάτων, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας
υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση
της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και λήγει
με την εξάντληση του ποσού.
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6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή
Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής μπορεί
δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι
παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 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 καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων17.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.

17

Για τις υπηρεσίες καθαριότητας ‐φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ‐ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται
στο άρθρο 218 του Ν4412/16. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται
από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. Σε
διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ως
ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του Ελληνικού
Δημοσίου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.
7.2.Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της
διάρκειάς της και την οριστική παραλαβή του Έργου ή την εξάντληση του
προϋπολογισμούτου έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης ή (β) με
έγγραφη συμφωνίατων μερών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
νακαταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙς‐ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ‐ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο,μετά την
υπογραφή της σύμβασης, ούτενα υποκαθίσταται από τρίτο, εκτός και εάν αυτόπροβλέπεται
ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικέςπεριπτώσεις. Σε περίπτωση
εκχώρησης, κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχοςείναι υποχρεωμένος να προσκομίζει άμεσα στον
Αναθέτοντα τα σχετικά συμφωνητικά,βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
Εις ουδεμία περίπτωση ο Ανάδοχοςαπαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιώνσε τρίτους, ή εκχώρησηςούτε η Αναθέτουσα Αρχή
συνδέεται συμβατικάμε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν
όλωή εν μέρει σεΤράπεζα ή αναγνωρισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Πιστωτικό
Ίδρυμα, κατά τα ανωτέρω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών
σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει, υπέρ της
Τράπεζας ή του αναγνωρισμένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Πιστωτικού
Ιδρύματος, το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,
απομείωσησυμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης,
καταλογισμόςρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι
της εκδοχέωςΤράπεζας.
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Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος
τωνυποχρεώσεών του που θα απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίςέγκριση,
τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή ΣυμβατικούΤιμήματος,
με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του πουλειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων,
πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του, εφ’
όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών, ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας και
μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια
του προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως
τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται η υπηρεσία.

9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του
σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ευθύνη, τόσο της Αναθέτουσας Αρχής, όσο και του
Αναδόχου, για την μη εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

11. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο προμηθευτής δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά
την υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των
οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως
άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
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Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την προμήθεια
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτόν και κατ’ ουδένα
τρόπο τον δεσμεύει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτημένα
από τον Αναθέτοντα πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε οιονδήποτε και καθ’
οιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες
που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας
και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της
προμήθειας ή του προμηθευτή.

12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης θα υπογραφεί και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση που θα έχει ισχύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της ή έωςκαι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.Δεν χωρεί
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση
της προσφοράς του προμηθευτή.
Η σύμβαση εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και
τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών.
στ.Τις τεχνικές λεπτομέρειες.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτη
Αναθέτουσα Αρχή και ανάδοχος είναι δυνατή η τροποποίηση της σύμβασης μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο
συμφέρον.
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Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το
αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.
β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική Γλώσσα και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και
τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός είκοσι
(20)ημερών από την λήψη της έγγραφης πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής,
προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της
συνολικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., για κάθε Τμήμα της παρούσας
Προκήρυξης.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα
Αρχή επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο
30 της παρούσας διακήρυξης.

13.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τροποποιείται, όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο, τα συμβαλλόμενα
μέρη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και κατόπιν
προεγκρίσεως από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ) σύμφωνα με τα
άρθρα 8 και 46 της υπ’αριθμ. 82350/2016 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
(ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο2014‐
2020 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016).

14. ΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

56

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Ν. 4412/2016,
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές
εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί
στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η
τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και
πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική
όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη
συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με
αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν υλοποιήθηκαν με ευθύνη της
Αναθέτουσας Αρχής και
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση
β) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Ν. 4412/2016 τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.

15 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει την υπηρεσία με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις
προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, με αποτέλεσμα να έχει

57

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την έγγραφη
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
γ) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και στην
παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία της σύναψης σύμβασης
δ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατά την διακριτική της ευχέρεια, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη κατά την κρίση της προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται άνευ άλλου τινός με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Μετά την καταγγελία της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και την λύση αυτής ο
Ανάδοχος υποχρεούται, μετά από σχετική έγγραφη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απέχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για την διασφάλιση των εργασιών.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή εργασία
έχει εκπονήσει καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή
μη) και να μεριμνήσει, όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του συμμορφωθούν με τα
αμέσως προηγούμενα.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα στην παρεχόμενη υπηρεσία και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το αυτό.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος, ή εκτελεσθέντος, ή παραδοθέντος μέρους της υπηρεσίας
καθώς και κάθε οφειλή προς τον Ανάδοχο κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα
με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού
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Τιμήματος, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που δεν δύναται
λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της Σύμβασης να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

16. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου Αναδόχου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης ή
μέρους αυτής, σε υπεγολάβο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΑ.
2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
σ
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά,
που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, οι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από αυτή θα διέπονται από το
Ελληνικό Δίκαιο και την Κοινοτική Νομοθεσία, αρμόδιο δε για την επίλυση αυτών είναι τα
δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν. 4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη σύμβαση,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄
και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου.

18.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και της νομιμότητας της διενέργειάς του
υποβάλλονται μέχρι πέντε (5) ημέρες, πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών σύμφωνα με το β’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
2. Ένσταση κατά πράξης της Αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε
(5)ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξηςστον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα σύμφωνα με το με το α’ εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα
σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν. 4412/16. Στην περίπτωση της ένστασης
κατά της διακήρυξης ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών
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 ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

19. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού αποτελεί η ανάδειξη
αναδόχου ή αναδόχων για τις «Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) & παιδιών
αυτών εντός των νησιών του Αν. Αιγαίου» και αποτελεί μέρος της διακήρυξης ανοιχτού
διαγωνισμού για «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, εντός των νησιών του Αν.
Αιγαίου, καθώς και από Δομές Φιλοξενίας της ενδοχώρας προς δημόσιες υπηρεσίες»με
κωδικό ΟΠΣ 5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014‐2020», οι
οποίες αφορούν μετακινήσεις εντός των νήσων Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω και Λέρου.

Η προϋπολογισμένη δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία του παρόντος διαγωνισμού
καθορίζεται στα εβδομηντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€),
συμπεριλαμαβανομένου ΦΠΑ 24%, (ή 60.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014 ‐ 2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030480 (ΣΑΕ 755 – Ενάριθμος 2018ΣΕ75520002).
Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου (CPV) για τις
Δημόσιες Συμβάσεις:
CPV: 60100000‐9 Υπηρεσία οδικών μεταφορών

Οι χερσαίες διαδρομές των ΥΤΧ, οι οποίες δύναται να πραγματοποιηθούν της παρούσας,
καθώς και οι χιλιομετρικές αποστάσεις αυτών, παρουσιάζονται παρακάτω:
Α.1 Λέσβος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Λέσβου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 5χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Λέσβου
(Μόρια)

Κεντρικό Λιμάνι της Λέσβου
μαζί με τις αποσκευές τους,
(απλής μετάβασης)

ΚΥΤ Λέσβου
(Μόρια)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Λέσβου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

έως 12 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμεένα: 3
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα
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Α.2 Σάμος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Σάμου

(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 10χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Σάμου (Βαθύ)

Κεντρικό Λιμάνι της Σάμου μαζί
με τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

ΚΥΤ Σάμου (Βαθύ)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Σάμου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

έως 8 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 2
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.3 Χίος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Χίου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 5χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Χίου (ΒΙΑΛ)

Κεντρικό Λιμάνι της Χίου μαζί
με τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

ΚΥΤ Χίου (ΒΙΑΛ)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Χίου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

έως 6 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 2
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.4 Κως
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Κω
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 16χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

Αριθμός Δρομολογίων

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Κεντρικό Λιμάνι της Κω μαζί με
τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

έως 4 δρομολόγια / μήνα

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Κω (με επιστροφή)

Προγραμματισμνένα: 1
Δρομολόγια/ημέρα
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Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Α.5 Λέρος
Ανάγκες δρομολογίων στο νησί της Λέρου
(μέση χιλιομετρική απόσταση μονής διαδρομής 5χλμ)
ΑΠΟ

ΠΡΟΣ

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Κεντρικό Λιμάνι της Λέρου μαζί
με τις αποσκευές τους, (απλής
μετάβασης)

ΚΥΤ Κω (Πυλί)

Δημόσιες Υπηρεσίες εντός της
νήσου Λέρου (με επιστροφή)

Αριθμός Δρομολογίων

4 δρομολόγια / μήνα
Προγραμματισμνένα: 1
Δρομολόγια/ημέρα
Μη‐Προγραμματισμένα: 4 δρομολόγια /
μήνα

Διευκρινίζεται οτι όπου αναφέρεται «δρομολόγια/μήνα» σε κάθε μία από τις πιο πάνω
διαδρομές από τα αντίστοιχα ΚΥΤ προς τα κεντρικά λιμάνια των νησιών με προορισμό την
ηπειρωτική χώρα, το πλήθος των δρομολογίων αυτών δεν είναι δεσμευτικό για κάθε μήνα,
αλλά περιορίζεται στο γινόμενο του συνόλου των μηνών εκτέλεσης της Σύμβασης ανάλογα
με τον αντίστοιχο αριθμό που αναφέρεται στο «δρομολόγια /μήμα». Για παράδειγμα
ενδέχεται κάποιον μήνα να πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια από το ΚΥΤ ενός νησιού προς
το λιμάνι με προορισμό την ηπειρωτική χώρα, αλλά τον επόμενο μήνα να πραγματοποιηθεί
ένα δρομολόγιο. Αν ο αριθμός των μηνών της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι 3 μήνες και
τα «δρομολόγια/μήνα» είναι 4, τότε ο μέγιστος αριθμός είναι 12 κατά τη χρονική διάρκεια
της σύμβασης για το συγκεκριμένο νησί.
Σημειώνεται ότι, λόγω της μεταβλητότητας και της εν γένει απρόβλεπτης φύσης των
μεταναστευτικών ροών, διευκρινίζονται τα πιο κάτω:
α) Ο όρος Δημόσιες Υπηρεσίες, όπου αυτός αναφέρεται στην παρούσα δαικήρυξη, αφορά
σε Νοσοκομεία, Αστυνομία, Εισαγγελία, Πρεσβείες, Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ),
Δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες, κατά περίπτωση.
β) Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι) δύναται να επιλέγει το όχημα που κατά περίπτωση θα
χρησιμοποιηθεί για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς των ΥΤΧ, ανάλογα με τον συνολικό
αριθμό μετακινουμένων, αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να παρακωλύεται, ή να μην
πραγματοποιείται, η παροχή της υπηρεσίας.
γ) Με σκοπό την κατάλληλη επιλογή του οχήματος για τις μεταφορές από τα αντίστοιχα ΚΥΤ
με προορισμό τα λιμάνια αναχώρησης για την ηπειρωτική χώρα, ο ελάχιστος αριθμός ΥΤΧ
για την πραγματοποίηση δρομολογίου ορίζεται σε δέκα (10) ΥΤΧ.
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δ) Με σκοπό την κατάλληλη επιλογή του οχήματος για τις μεταφορές από τα αντίστοιχα ΚΥΤ
προς τις διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες ο αριθμός ατόμων σε κάθε δρομολόγιο ανέρχεται
ενδεικτικά στα 20 άτομα κατά μέσο όρο στο κάθε νησί.
ε) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προσθέσει οδικές διαδρομές στις υπάρχουσες
που αντιστοιχούν στο Φυσικού Αντικειμένου χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία τροποποίησης της
σύμβασης.
Στ) «Προγραμματισμένα» δρομολόγια θα εκτελούνται με βάση το πιο κάτω πρόγραμμα:
1 την ημέρα μεταξύ 09:00πμ‐14:00μμ
2 την ημέρα

1Ο μεταξύ 09:00πμ‐13:00 μμ
2Ο μεταξύ 16:00μμ‐20:00 μμ

3 την ημέρα

1ο μεταξύ 09:00πμ‐12:00πμ
2ο μεταξύ 12:00πμ‐16:00μμ
3ο μεταξύ 16:00μμ‐20:00μμ

η) « Μη‐προγραμματισμένα» δρομολόγια θα εκτελούνται κατόπιν του διοικητή του ΚΥΤ ή
εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της ΥΠΥΤ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΤΥΠΩΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΤΥΠΩΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 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 φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή
ηαδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
‐ Ονομασία: [……]
‐ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……]
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: [……]
‐ Τηλέφωνο: [……]
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [……]
‐ Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……]
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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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 αρμόδιοι:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση» 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 του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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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 κατάλογο:
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 περίπτωσηΜΟΝΟ 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:

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

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
2. δωροδοκία∙
3. απάτη∙
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες.
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουτο 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]∙
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο‐(‐α): [ ],
λόγος(‐οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 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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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[] Ναι [] Όχι

[……]

73

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

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 τελεσίδικη 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 ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]∙

α)[……]∙

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
‐[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
‐[] Ναι [] Όχι

‐[……]∙

‐[……]∙

‐[……]∙

‐[……]∙

γ.2)[……]∙
γ.2)[……]∙
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς
πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες 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 περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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: […….............]
[] Ναι [] Όχι

‐[.......................]
‐[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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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 κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε
ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

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

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας‐
αναλογία μεταξύ x και y ‐και η αντίστοιχη αξία)

80

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή
τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφ ποσά
ημερομην παραλήπτε
ή
ίες
ς

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια
ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει
τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία
έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες
των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας∙
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
[] Ναι [] Όχι
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές,
οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος
τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να
προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας
διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, 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
δωρεάν.
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 Δήλώσης 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): [……]

87

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης:
(Πλήρης
επωνυμία
του
φορέα
έκδοσης
της
εγγύησης18)
…………………………………………………………………………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης19: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής20) ...................................................... /
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής21)..............................................................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ.22: ………………….. ποσού ………………………….……. ευρώ23.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………….…………...24
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου] (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................................,
ΑΦΜ: ......................... και Διεύθυνση: ...................………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου] (πλήρη επωνυμία) .……........................, ΑΦΜ:
.......................... και Διεύθυνση: ......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] των φυσικών/νομικών προσώπων:
α) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ........................ και Διεύθυνση:..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ.25 ..... πρόσκλησης/σύμβασης «(τίτλος πρόσκλησης /
με
καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
σύμβασης26)……………………………………..»,
προσφορών……………….........................
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την27 ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης)
ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
18Αναγράφεται

ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
20Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
21Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
22Αναγράφεται ο αριθμός της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
23Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
24Όπως ανωτέρω υποσημείωση.
25Αναγράφεται ο αριθμός της πρόσκλησης ή σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
26Αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης ή σύμβασης.
27Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
19Αναγράφεται
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε28.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

28Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

89

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….
Ο / Οι υπογράφων /‐οντες
α) Ονοματεπώνυμο:
...........................................................................................ΑΔΤ.....................
β) Ονοματεπώνυμο:
...........................................................................................ΑΔΤ.....................
γ) Ονοματεπώνυμο:
...........................................................................................ΑΔΤ.....................
ενεργούν /‐ντες ως νόμιμος /‐οι εκπρόσωπος /‐οι αντιστοίχως της /των Εταιρείας /‐ιών
α)
.....................................................................................................................................................
........
β)
.....................................................................................................................................................
..........
γ)
.....................................................................................................................................................
..........
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /‐ουν την Τεχνική Προσφορά
της/τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών /‐
ων Παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς YTX μελέτησαν με προσοχήκαι έλαβαν υπόψη τους:
Την υπ’ αριθ ..……………….. Διακήρυξη, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και της εν λόγω
διαδικασίας σύναψης.
Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /‐αν γνώση των όρων των προς παροχή υπηρεσιών
και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην Διακήρυξη και τους
αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.
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Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που τίθενται στην
παρούσα Διακήρυξη, και συμπληρώνεται ο Πίνακας που ακολουθεί υποχρεωτικά για κάθε
Τμήμα που αφορά η προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου με την αναγραφή ότι οι
προσφερόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις, αλλά και τις
αντίστοιχες παραπομπές, όπου απαιτείται.

(Πίνακας Συμμόρφωσης)
Μετακινήσεις εντός νήσων
Α/Α

Εφαρμογή / Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
1.

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μετακίνηση, μέσω κατάλληλου
οχήματος, προσώπων που

χρήζουν βοήθειαςαπό τα Κέντρα
Α.1.1.

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
των νήσων Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου,
Λέρου προς το λιμάνιτων νήσων
αυτών με προορισμό την

ΝΑΙ

ηπειρωτική χώρα. (μονή διαδρομή)
Μετακίνηση, μέσω κατάλληλου
οχήματος, προσώπων που

Α.1.2

χρήζουν βοήθειας από τα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)
των νήσων Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου,
ΛέρουπροςΔημόσιες Υπηρεσίες
Υγείας και άλλες Υπηρεσίες εντός
των νήσων αυτών.(με επιστροφή)
2.

ΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.2.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί
πλήρη εχεμύθεια, να μην
γνωστοποιεί σε τρίτους και να κρατά
μυστική κάθε πληροφορία που
περιέχεται στην αντίληψή του από
την εκτέλεση του παρόντος έργου.

ΝΑΙ

Α.2.2

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
τιμολογεί την παρεχόμενη βάσει του
κόστους ανά χιλιόμετρο ανά
όχημαπου έχει υποβάλει στην
οικονομική προσφορά του και έχει
συμφωνηθεί στη σχετική
υπογεγραμμένη σύμβαση.

ΝΑΙ
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασκεί
επαγγελματική/εμπορική
δραστηριότητα σαν:
α) Τουριστικό Γραφείο, όπως αυτή
ορίζεται από το Νόμο 393 της
27/31.7.1976: Περί ιδρύσεως και
λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων.
(Α’ 199) ή αντίστοιχης νομοθεσίας
άλλου κράτους – μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ή
β) Κοινό Ταμείο Είσπραξης
Λεοφωρείων (Κ.Τ.Ε.Λ.), όπως αυτό
ορίζεται από το Νόμο
2963/2001(Α268) ή αντίστοιχη
νομοθεσία κράτους‐μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ή

Α.2.3

γ) Τουριστική Επιχείρηση Οδικών
Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ), σύμφωνα με
το ν.711/1977 ή αντίστοιχη
νομοθεσία κράτους‐μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΝΑΙ

Ή
δ) Να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στο κράτος‐
μέλος εγκατάστασής τους όπως
ορίζεται στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ
παρ.ΧΙ ή να ικανοποίουν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του
παραρτήματο.Ειδικά για συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών οι οικονομικοί
φορείς πρέπει να αποδείζουν οτι
διαθέτουν έγκριση ή να είναι μέλη
σχετικού οργανισμού για να
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία
στην χώρα καταγωγής τους.

Οι οδηγοί του υποψήφιου αναδόχου
που θα εκτελούν τα δρομολόγια θα
πρέπει:

Α.2.4

α) να διαθέτουν την απαραίτητα
άδεια και να κρίνονται καθόλα
ικανοί.

ΝΑΙ

β) να έχουν υποβληθεί στους
προβλεπόμενους εμβολιασμούς και
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται
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από τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις.
γ) να είναι ευγενικοί, με ευπρεπή
εμφάνιση και να δέχονται κάθε
έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας.
δ) να τελούν υπό τον έλεγχο και την
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.
Τα οχήματα του Αναδόχου θα
πρέπει:
α) να είναι συντηρημένα και σε καλή
τεχνική και οπτική κατάσταση.
β) Το εσωτερικό και το εξωτερικό
όλων των οχημάτων πρέπει να είναι
καθαρό κατά την μεταφορά των
ωφελούμενων.
γ) Να είναι εξοπλισμένα
μεκλιματισμό, θέρμανση και χώρο
μεταφοράς αποσκευών.
δ) Να διαθέτουν όλες τις
απαιτούμενες ασφάλειες και άδειες
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η ασφάλιση τους θα πρέπει να
περιλαμβάνει πλήρη κάλυψη έναντι
της ευθύνης τρίτων.

Α.2.5

ΝΑΙ
ε) Να απολυμαίνονται με βιολογικό
καθαρισμό κάθε 15 ημέρες και να
επιδεικνύεται το αντίστοιχο
αποδεικτικό
στ) Ναδιατηρούν Βιβλίο Καταγραφής
Διαδρομών που πραγματοποιεί το
όχημα και σχετίζονται με την
παρούσα σύμβαση.
Στο βιβλίο ο οδηγός του οχήματος θα
πρέπει να καταχωρεί ενυπόγραφα με
το πέρας κάθε διαδρομής τα κάτωθι:
Ι) Ημερομηνία και αριθμό
επιβαινόντων.
ΙΙ) Αφετηρία διαδρομής, Τελικό
Προορισμό και Ενδιάμεσες Στάσεις
(με τον αριθμό των ΥΤΧ που
κατέβηκαν σε κάθε στάση).
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ΙΙΙ) Χιλιόμετρα που
πραγματοποιήθηκαν σε κάθε τμήμα
της διαδρομής.
ΙV) Πινακίδα του οχήματος.
V) Ονοματεπώνυμο του Οδηγού.
Η καταγραφή κάθε διαδρομής θα
πρέπει να υπογράφεται από άτομο
που θα ορίσει η ΑΑ και θα είναι
υπεύθυνο για την παραλαβήτων ΥΤΧ
σε κάθε δομή της Υπηρεσίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….
Ο / Οι υπογράφων /‐οντες
α) Ονοματεπώνυμο:
...........................................................................................ΑΔΤ.....................
β) Ονοματεπώνυμο:
...........................................................................................ΑΔΤ.....................
γ) Ονοματεπώνυμο:
...........................................................................................ΑΔΤ.....................
ενεργούν /‐ντες ως νόμιμος /‐οι εκπρόσωπος /‐οι αντιστοίχως της /των Εταιρείας /‐ιών
α)
.....................................................................................................................................................
........
β)
.....................................................................................................................................................
..........
γ)
.....................................................................................................................................................
..........
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /‐ουν την Οικονομική
Προσφορά της/τους για την υλοποίηση της υπηρεσίας της με αριθμό πρωτοκόλλου
................. Διακήρυξης, για την Ανάδειξη Αναδόχου/‐ων Μεταφορικών Υπηρεσιών της ΥΠΥΤ,
αφού μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους:
Α) Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό αυτό.
Β) Τους όρους των προς παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που
απαιτούνται και αναλύονται στην Διακήρυξη, τους οποίους αποδέχεται ΡΗΤΑ και
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.
Γ) Το γεγονός ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων
(μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι,
ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) οι οποίες
βαρύνουν τον Ανάδοχο και ως εκ τούτου έχουν συνυπολογιστεί στην προσφορά.
Συνέταξαν τον παρακάτω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
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Μετακινήσεις εντός νήσων
Π
ε
ρ
ι
γ
ρ
α
φ
ή

Κ
ό
σ
τ
ο
ς
/
Χ
ι
λ
ι
ό
μ
ε
τ
ρ
ο

Σύνολο χιλιομέτρων

Συνολικό Κόστος
(€ χωρίς ΦΠΑ)

(
€
χ
ω
ρ
ί
ς
Φ
Π
Α

Μ
ε
τ
α
κ
ι
ν …
ή €
σ /
ε χ
ι
λ
ς μ
Υ
Τ
Χ
ε
ν
τ
ό
ς

χλμ.

96

ΑΔΑ: ΨΔ5Ι465ΧΘΕ-Σ5Ο

18PROC004044697 2018-11-21
τ
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Λ
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,
Χ
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,
Κ
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Σ
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ο
υ
,
Λ
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ρ
ο
υ

Π
Ο
Σ
Ο
Σ …
Τ
Ο
Φ
Π
Α

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

..........€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ:

……..€

Ο/ΟI ΔΗΛΩΝ /‐ΟΥΝΤΕΣ
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Υπογραφή /‐ες
Και
Σφραγίδα /‐ες
Διευκρινήσεις:

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τον παραπάνω πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς.
Θα πρέπει να δηλωθεί το κόστος/χιλιόμετρο με τρία δεκαδικά ψηφία και ο αριθμός των
χιλιομέτρων που δυνητικά θα διανυθούν, έτσι ώστε το άθροισμα του Συνολικού Κόστους
χωρίς ΦΠΑ να ισούται με το ποσό των 60.000,00€.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συμπληρώσει το ποσοστό ΦΠΑ, το ποσό ΦΠΑ, αλλά και το
Συνολικό ποσό με ΦΠΑ, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 74.400,00€.
Η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του τμήματος Α’ και η αξιολογική κατάταξη θα
γίνει με βάση την τιμή που θα δηλώσει ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος ως Κόστος/Χιλιόμετρο,
στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Η Σύμβαση θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή Κόστος/Χιλιόμετρο.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
………………………...
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο….…./……
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ και
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: …………………………
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ….. /……..
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ‐ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Άρθρο 1ο :

Γενικοί Όροι

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ‐ ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 2ο :
Άρθρο 3ο :

Διάρκεια Σύμβασης
Παρακολούθηση Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ‐ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο:
Άρθρο 5ο :
Άρθρο 6ο:

Περιγραφή ‐Τιμή Αντικειμένου ‐ Κρατήσεις
Πληρωμή ‐ Δικαιολογητικά
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ‐ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 7ο :

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ‐ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 8ο :
Άρθρο 9ο :

Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
Απόρριψη Παραδοτέου ‐ Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ‐ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 10ο :
Άρθρο 11ο :
Άρθρο 12ο :
Άρθρο 13ο :
Άρθρο 14ο :
Άρθρο 15ο :
Άρθρο 16ο :
Άρθρο 17ο :
Άρθρο 18ο :
Γενικά

Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της
Σύμβασης
Υπεργολαβία
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία
Εκτέλεσης της Σύμβασης
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια
Εχεμύθεια
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης
Συναντήσεις‐Αναφορές‐Επικοινωνία
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
…………………………………...
ΤΗΛ. : ………………………….
Fax: …………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./…….
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………… € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Παροχή Υπηρεσιών «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων
και ακτοπλοικών μέσων μεταφοράς»
1.
Στ… …………… σήμερα …………………… στα Γραφεία τ... ……………. οι
υπογεγραμμένοι: ……………………………………… …………….. της …………., ως εκπρόσωπος τ… ………..,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.……/……./………../…………/……….. (ΑΔΑ…….……. και AΔΑΜ:
……….……………..) κατακυρωτική απόφαση της υπ΄ αριθ. …./….. για τη σύναψη σύμβασης
υπηρεσιών για το έργο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών και παιδιών αυτών από τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τον Έβρο προς την ηπειρωτική χώρα, μέσω χερσαίων και
ακτοπλοικών μέσων μεταφοράς» με ενάριθμο 2018ΣΕ75500002 και με αριθμό ΣΑΕ 755.και
η εταιρεία «……………………………............» με ΑΦΜ: …………, ΔΟΥ: …………. που εκπροσωπείται
από τ… ………………………………………… ……… με Α.Δ.Τ: ……………, Οδός: ………………, αριθ.: .., …………
Τηλ.: ……………… και FAX.: ……………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των
συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο
εξής «Ανάδοχο» την παροχή υπηρεσιών όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 4 και στο
Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.
2.
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα
διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι

1.
Ο Ανάδοχος δε δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων
της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν,
σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα και όσον αφορά στην
περίπτωση των παρασχεθέντων υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι
διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία
και τους όρους της παρούσας.
3.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά
δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
4.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται:
α.
Οι διατάξεις του Ν.4412/2016,
β.
Οι όροι της πρόσκλησης του διαγωνισμού και της παρούσας σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου και των παραρτημάτων τους και
γ.
Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
5.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και
δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου
παράδοσης των υπηρεσιών.
6.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ενάριθμο 2018ΣΕ75520002 και με αριθμό ΣΑΕ 755…...

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 2ο
Διάρκεια Σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφή της και μέχρι και
εξαντλήσεως του ποσού.
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Άρθρο 3ο
Παρακολούθηση Σύμβασης
1.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από την …………………….(θα συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή)
2.
Η ………………….(θα συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) θα εισηγείται στο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
3.
Η ……………………..(θα συμπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) μπορεί, με απόφασή
της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή
υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι
της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
4.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του Αναδόχου με τους
όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί
να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον Ανάδοχο που αφορούν στην
εκτέλεση της σύμβασης.
5.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον
Ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται
στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
Ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν
στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
Οι διενέργειες των δρομολογίων θα πιστοποιούνται σε ειδικό έντυπο καταγραφής το οποίο
θα υπογράφεται από τον Διοικητή του ΚΥΤ (ή άλλο άτομο από το προσωπικό του ΚΥΤ το οποίο
θα καθοριστεί εκ των προτέρων). Ημερολόγιο θα τηρείται στο χώρο του γραφείου της
διοίκησης και θα υπογράφεται τον υπαλληλο της ΑΑ κατά την άφιξη του δρομολογίου. Το
παρουσιολόγιο θα υπογράφεται και από τον Διοικητή και τον Συντονιστή των μεταφορών σε
εβδομαδιαία βάση.
6.
Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων των όρων του άρθρου 68 του
Ν.3863/2010 (Α΄ 115) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται
από την Αναθέτουσα Αρχή. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του
έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται,
καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζομένους
και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 4ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά η παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς ΥΤΧ
«............» , στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Μετακινήσεις υπηκόων τρίτων
χωρών και παιδιών αυτών εντός των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5030480 του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014‐2020»
Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης συμφωνείτει στο ποσό των
(74.400,00€( 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ)) το οποίο αντιστοιχεί σε ........................ €/χλμ.
(κόστος ανα χιλιόμετρο)
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014 ‐ 2020 με κωδικό ΟΠΣ 5030480 (ΣΑΕ 755 – Ενάριθμος 2018ΣΕ75520002).
Η εν λόγω δαπάνη κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου (CPV)
για τις Δημόσιες Συμβάσεις:
CPV: 60100000‐9 Υπηρεσία οδικών μεταφορών ή
2.
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:
α.
Οι βαρύνουσες τον Ανάδοχο κρατήσεις ποσοστού 0,12432 %.
β.
Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση της
παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση.
3.
Οι παραπάνω τιμές είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο και δεν αναπροσαρμόζονται
μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
4.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.)
ποσοστού 8 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, ήτοι στο
ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 5ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1. Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση τα μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, στα οποία θα
αναφέρονται τα στοιχεία της Σύμβασης, του Αναδόχου Μεταφορών και όλα τα δελ.
2. Οι πληρωμές θα γίνονται με βάση τα Τιμολόγια του Αναδόχου τα οποία θα εκδιδόνται ανά
μήνα, τα οποία θα συνοδεύονται από όλα εκείνα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία
πιστοποιούν την πραγματοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας (π.χ. ημερολόγιο κίνησης).
3.Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, ανά τριάντα (30) ημέρες από
την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο ποσό εκείνο που
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αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε και οι οποίες βεβαιώνονται και εγκρίνονται από
το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και διοίκησης της
Σύμβασης, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πρωτόκολλο παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής, εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
β. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ. Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
δ. Αναλυτική κατάσταση του Αναδόχου η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό του που
απασχολήθηκε στο χρονικό διάστημα που προηγείται της εκάστοτε πληρωμής,
υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο και από το αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας για την
παρακολούθηση της εκτέλεσης και διοίκησης της Σύμβασης.
ε. Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Αναδόχου.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
4.
Η πληρωμή των υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή
της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές συναλλαγές» και σε
περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πέραν των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται
υπερήμερη.
5.
Δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών πληρωμής
κ.λ.π.).
6.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
Υπέρ Α.Ε.Π.Π.
Χαρτόσημο

0,06%
0,06%
0,0036%

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου

0,00072%

ΣΥΝΟΛΟ

0,12432%

6.
Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.)
ποσοστού 8 %, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, ήτοι στο
ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 6ο
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την
υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τ…. ………………………..
ποσού ……………………………………… (…………..,….€), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, χρονικής ισχύος έως
……………….., ήτοι χρονικής ισχύος τουλάχιστον τριών (3) επιπλέον μηνών από τη λήξη της
σύμβασης.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του οικονομικού φορέα.
3.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 και
το άρθρο 14 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5 % επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
4.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την
αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
5.
Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 της σύμβασης. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από
την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
7.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή
αποδέσμευση απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 7ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες μεταφοράς σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, που έχουν τεθεί ως το Παράρτημα «Α» στην παρούσα σύμβαση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 8ο
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Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
1.
Η παραλαβή των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών
2.
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής, στην οποία μπορεί δε να καλείται και ο ανάδοχος, η
αρμόδια επιτροπή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α.
Εξετάζει την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
β.
Καταγράφει την ύπαρξη τυχόν παρεκκλίσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του Αναδόχου.
γ.
Παραλαμβάνει το αντικείμενο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών,
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν καταγραφές στο προβλεπόμενο από το
άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης, ημερολόγιο, που τηρείται από τον Ανάδοχο και
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης.
δ.
Μετά την διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων η επιτροπή παραλαβής
προβαίνει στην έκδοση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων παραλαβής. Επισημαίνεται
ότι το πρωτόκολλο παραλαβής αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής των παρεχόμενων
υπηρεσιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5.1.4 της πρόσκλησης.
3.
Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα (1) τουλάχιστον μέλος της επιτροπής
παραλαβής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα.
4.
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 καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
5.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
6.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
7.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.
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Άρθρο 9ο
Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών, που να είναι σύμφωνες με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία
που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις
MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 10ο
Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου
1.
Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την 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,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2.
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.
3.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
4.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του
Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
6.
Oι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών καταστάσεων σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης
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αποτελούν ενδεικτικά (μη αποκλειομένων καταστάσεων που δεν αναφέρονται επ’ ακριβώς)
οι κατωτέρω περιπτώσεις:
α.
Επαναλαμβανόμενης μη παροχή των υπηρεσιών Μεταφοράς.
β.
Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής για
συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις υφιστάμενες παρατηρήσεις της, η οποία καταδεικνύει
τελικά μη συμμόρφωση του Αναδόχου.
γ.
Μη συμμόρφωσης του Αναδόχου στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία
καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου.
δ.
Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, που
θέτουν όμως σε άμεσο κίνδυνο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τις οποίες
έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
ε.
Συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 Ν.
3863/2010 (Α΄ 115).
7.
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο
Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας
Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή
επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.

Άρθρο 11ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
2.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εφαρμογή των
διατάξεων της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η
αναθέτουσα αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλει
υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση
της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115). Όταν οι παραβάσεις
διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη
σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι
αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.
3.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του αρμοδίου
οργάνου της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και διοίκησης της σύμβασης
σε όλες τις φάσεις της παροχής υπηρεσιών.
4.
Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε
εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία σε
σχέση με το έργο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
5.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου κατά τη σύναψη της
σύμβασης προσωπικού, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες
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υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από
αυτόν προσώπων.
6.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει
πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
της Αναθέτουσας Αρχής.
7.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη
προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που θα παράσχει της υπηρεσίες του,
του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή
ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από
τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε
ελάττωμα του εξοπλισμού του.
8.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε άλλης αμοιβής στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων
η οποία δεν έχει ρητά προβλεφθεί στη Σύμβαση. Από την εκτέλεση του έργου της σύμβασης
καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού
του Αναδόχου που ασχολείται με το έργο.
9.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν
την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την
ολοκλήρωση του έργου.
Άρθρο 12ο
Υπεργολαβία
1.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
2.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης,
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο
κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα
σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο
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υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
3.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 4.4 και με τα αποδεικτικά μέσα
της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α)
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού..
4.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.
5.
Ο Ανάδοχος και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι
των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών
εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3860/2010.
Άρθρο 13ο
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των άρθρων 10 (Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου) και 9 (Απόρριψη Παραδοτέων –
Αντικατάσταση) της παρούσας, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας
ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής ή του φορέα που εκτελεί‐διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου
11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου.
2.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 14ο
Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια
1.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου,
2.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης:
α.
Σε περίπτωση αντικατάστασης/αλλαγής εργαζόμενου προσωπικού.
β.
Σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
(ΦΠΑ).
Άρθρο 15ο
Εχεμύθεια
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1.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει
σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων
εχεμύθειας της ανωτέρω παραγράφου από το προσωπικό του, τους τυχόν υπεργολάβους και
κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως
την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση
στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
Άρθρο 16ο
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α.
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β.
Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου,
θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ.
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ.
Συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 Ν. 3863/2010 (Α΄ 115).
Άρθρο 17ο
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α.
Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής
υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία
για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στα έγγραφα της σύμβασης (πρόσκληση).
β.
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που
παραδόθηκαν.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
δ.
Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση.
Άρθρο 18ο
Συναντήσεις – Αναφορές ‐ Επικοινωνία
1.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν
θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα πλαίσια
της εκτέλεσης της σύμβασης.
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2.
Ο Ανάδοχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σημείο συνδέσμου τ….
………………………….., ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας
σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΑ
1.
Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδης.
2.
Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας σύμβασης.
3.
Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΥΤ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές
«Β»: Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
«Γ»: Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

Ακριβές Αντίγραφο
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