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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίες:

Ζακεστίδης Κων/νος

Αθήνα, 15/07/2016
Αριθ. πρωτ:ΤΠ7/8748

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ.Διακήρυξης 58/2016

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση:

Λ. Συγγρού 83

Ταχ. Κώδικας:

117 45, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.:

210-9285139

Φαξ:

210-9233119

«Παροχή συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης του συστήματος
CCTV που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΚΥΤ Φυλακίου για
διάστημα ενός έτους»
Προϋπολογιζόμενη.Δαπάνη:
6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
4.838,71 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 24%
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ΑΔΑ: 60ΗΕ465ΦΘΕ-8ΛΨ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Διακήρυξης:

58/2016
16PROC004809192
2016-07-19

Είδος Διαγωνισμού:

Πρόχειρος Μειοδοτικός
προσφορές

Κριτήριο

Χαμηλότερη προσφορά

Διαγωνισμός

σε

€

με

σφραγισμένες

Αξιολόγησης:
Τύπος Προμήθειας:

Παροχή συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης του συστήματος CCTV
που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΚΥΤ Φυλακίου για διάστημα
ενός έτους.

Αναθέτουσα Αρχή:

Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Φορέας για τον οποίο
προορίζονται οι
προμήθειες:

Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου.

Προϋπολογισμός :

6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0869 του ειδικού φορέα 450 έπειτα
από την υπ’ αριθμό ΤΠ2/5913 16REQ004487057 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και όπως καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής με α/α 53199.

Ημερομηνία Λήξης
Υποβολής των
Προσφορών

Δευτέρα 01/08/2016

Ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης
προσφορών:

Δευτέρα 01/08/2016

Ώρα 13:00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής
Προσφορών

Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Συγγρού 83, Αθήνα, 1ος όροφος,
Γραφείο Πρωτοκόλλου)

Αρμόδιο όργανο για
την αποσφράγιση των
προσφορών:

Η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης Διαγωνισμού η οποία
ορίστηκε από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:ΤΠ1/533/19-01-2016
(ΑΔΑ:ΨΞΘΙ465ΦΘΕ-ΑΑΨ) απόφαση του Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής &
Ταυτοποίησης.(Αρμόδια η 1η Επιτροπή)

Χρόνος παράδοσης
προμήθειας:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση

Τόπος παράδοσης
προμήθειας:

Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από την/τον υπάλληλο του Οικονομικού Τμήματος- τηλ.
210 9285139
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ΑΔΑ: 60ΗΕ465ΦΘΕ-8ΛΨ
ΙΣΧΥΟΥΣΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προκηρύσσει και διεξάγει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή συντήρησης & τεχνικής
υποστήριξης του συστήματος CCTV που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΚΥΤ Φυλακίου για
διάστημα ενός έτους», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
ακόλουθα:
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1. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2 1ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2 5ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις.(Α-112)».
3. Τον Ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7/Β/26-01-2011) «Ίδρυση της Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ
«σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη –μέλη για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».
4. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
5. Τον Ν.4375/2016 (ΦΕΚ 51/τ.Α/03-04-2016 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»(L180/29.06.2013), διατάξεις για την εργασία
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις”.
6. Το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».
8. Το Π.Δ.102/2012 (Φ.Ε.Κ. 169/τ. Α/3.9.2012 και διόρθωση σφαλμάτων Φ.Ε.Κ. 176/τ.Α/13.9.2012)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη».
9. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
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10. Το υπ’ αριθμό. 69/2015 Π.Δ. περί Διορισμού του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού
(Φ.Ε.Κ. 113, τεύχος Α’, 21-09-2015).
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11. Το υπ’ αριθμό. 73/2015 Π.Δ. περί διορισμού Αντιπροέδρου

της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Φ.Ε.Κ. 116, τεύχος Α’, 23-09-2015).
12. Την υπ’ αριθμ.2/19.05.2016 (ΦΕΚ 1410/19-05-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ .Ιωάννη Μουζάλα «Έναρξη Λειτουργίας της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
13. Την κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη Γ. και
Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Χαρίση Α., με αριθμό 134453 που αφορά
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ
2857/τ.Β’/28.12.2015)
14. Την υπ’ αριθμό. 16.1/770/16-02-2015 (ΑΔΑ 7ΛΑ7465ΦΘΕ-7ΑΟ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία ανανεώνει την υπ’ αριθμό 6480/1/467κη΄/17/02/2012 Απόφαση
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη περί Διορισμού του Νίκα Παναγιώτη του
Ηλία στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής

Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη με θητεία τριών (3) ετών για τρία (3) έτη από την λήξη της προηγούμενης.
15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16.1/6322/31.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΥ6465ΦΘΕ-ΖΞΟ) απόφαση του Δ/ντή της
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης που αφορά «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών
Προϊσταμένων Τμημάτων».
16. Την υπ’ αριθμό ΤΠ2/5913 (ΩΑ6Ζ465ΦΘΕ-0ΚΓ ΑΔΑΜ 16REQ004487057) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης.
17. Την υπ’ αριθμό ΤΠ7/8747/15-07-2016 απόφαση του Δ/ντη της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Προκηρύσσουμε
1.Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές μέχρι του ποσού των
έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά για την «Παροχή συντήρησης & τεχνικής
υποστήριξης του συστήματος CCTV που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΚΥΤ Φυλακίου για διάστημα
ενός έτους»
2. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0869 του ειδικού φορέα 450 έπειτα από την υπ’ αριθμό ΤΠ2/5913
16REQ004487057 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και όπως καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής με α/α 53199.
3.Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 01/08/2016 και ώρα 12:00 μ.μ, στην αίθουσα διαγωνισμών του 1 ου
ορόφου της Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης (Λ.Συγγρού 83-Αθήνα) από την αρμόδια 1η Επιτροπή
αξιολόγησης προσφορών, των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
για το οικονομικό έτος 2016 .
4.Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα
επισυναπτόμενα σ’ αυτή παρακάτω παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
4
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Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Παράρτημα Α

Β. Γενικοί Όροι του Διαγωνισμού

Παράρτημα Β

Γ. Περιεχόμενα Προσφοράς

Παράρτημα Γ

Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις

Παράρτημα Δ
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Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Ε. Σχέδιο Σύμβασης

Παράρτημα Ε

5.Το τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
α) στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης www.firstreception.gov.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ΔηµοσίωνΣυµβάσεων www.eprocurement.gov.gr,
γ) στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια, www.diavgeia.gov.gr
δ) στην επίσημη ιστοσελίδα του επιμελητηρίου Έβρου, www.evroschamber.gr

O Διευθυντής της
Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης

Νίκας Παναγιώτης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 8:ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΑΡΘΡΟ 9:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12:ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 16: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 17: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
Π.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Π.2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΙΜΕΣ
ΑΡΘΡΟ 2:ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ-ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΡΘΡΟ 3:ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΡΘΡO 4:ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ‘Η ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5:ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 6:ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 7:ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8:ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 9:ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10:ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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1. Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την «Παροχή
συντήρησης & τεχνικής υποστήριξης του συστήματος CCTV που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΚΥΤ
Φυλακίου

για

διάστημα

ενός

έτους»

συνολικής

δαπάνης

έξι

χιλιάδων

ευρώ

(6.000,00€)

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή του ΦΠΑ που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου)και
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (4.838,71€) άνευ ΦΠΑ 24%.
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφορά χωρίς ΦΠΑ και αξιολογούνται μόνον οι
προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης.
2. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%

ή του ΦΠΑ που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου)και τεσσάρων χιλιάδων

οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτών (4.838,71€) άνευ ΦΠΑ 24%. Η κάλυψη των
αναγκών θα γίνει από το Τακτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα σε βάρος του ΚΑΕ 0869
του ειδικού φορέα 450 έπειτα από την υπ’ αριθμό ΤΠ2/5913 16REQ004487057 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και όπως καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με α/α 53199.
3. Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια 1η Επιτροπή, την Δευτέρα
01/08/2016 και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης,
Λ.Συγγρού 83, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές
τους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18/7/201 και ώρα 12:00 μ.μ.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία φακέλου προσφοράς, θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους, οι οποίοι δύνανται να είναι στην
Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην Τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και
λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής
Προσφοράς. Οι τιμές των προσφορών θα πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ (€). Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή η προσφορά δεν εκφράζεται σε Ευρώ (€), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη προσφορά της υπό προμήθειας παροχής
υπηρεσίας, εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τις τεχνικές περιγραφές της
παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:
Α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
Β.Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων ή κοινοπραξίες προμηθευτών
Γ. συνεταιρισμοί που πληρούν τους αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και σωματεία που:


είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα

στα κράτη- μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα
στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ
Α'139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία
κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους -μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της
τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους
διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών


πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις κατωτέρω παραγράφους «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής» του Παραρτήματος Γ’.


πληρούν όλες τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις για την προμήθεια ή παροχή

υπηρεσιών της διακήρυξης.
Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα
πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 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 τον 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 και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., και σύμφωνα με τη
νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν συγκεκριμένη
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υπηρεσία, δεν θα απορρίπτονται για το λόγο ότι θα έπρεπε σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
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Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα
έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης του παρόντος έργου.
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία της Διακήρυξης και του
Διαγωνιζόμενου.
2.Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:


Όσοι δεν πληρούν το ανωτέρω Δικαίωμα Συμμετοχής.



Όσοι έχουν κηρυχθεί με αμετάκλητη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.


Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 45 της

Κοινοτικής Οδηγίας 18/2004, ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
ε) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.


Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους βάσει

αμετάκλητης απόφασης ή έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.


Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου

Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.). Εάν η ποινή αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.


Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω

κυρώσεις.


Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ΑΡΘΡΟ 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο π.δ.118/2007 ¨Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)¨, στην Ελληνική
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γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί
εκατόν είκοσι(120) ημέρες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη Διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.Σε περίπτωση που οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο, πρέπει απαραιτήτως
να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, νόμιμα επικυρωμένο .
3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (με κεφαλαία γράμματα).
3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής :
 Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KAI TA TEXNIKAΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε, ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
6. 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 παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον
10
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έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την αιτιολογημένη κρίση του οργάνου
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αξιολόγησης των προσφορών.

7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή της Υπηρεσίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
-Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
-Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί να είναι
παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντας την ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή ή courier, εγκαίρως
ώστε να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την Δευτέρα 01/08/2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος )της Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης ουδεµία
ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΙΜΕΣ
1. Η τιμή θα πρέπει να δίδεται μόνο σε ΕΥΡΩ για την προμήθεια του είδους, στον τόπο και με τον τρόπο
που ορίζεται στη σχετική τεχνική προδιαγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας Διακήρυξης, θα
αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορά που δεν δίνει την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
3. Η τιμή νοείται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ. Σε αντίθετη
περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής:


καθαρή αξία είδους (τιμή μονάδος) χωρίς ΦΠΑ



Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος

Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
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Συνολική αξία είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

και να συμπληρώνουν και να υπογράφουν το σχετικό πίνακα Οικονομικής Προσφοράς –Παράρτημα Δ.

16PROC004809192 2016-07-19

Η σύγκριση των προσφορών για την επιλογή του αναδόχου, θα είναι η χαμηλότερη προσφορά
άνευ Φ.Π.Α.
6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επί τη βάσει της αρχής της ίσης μεταχείρισης, να ζητήσει από τον
προσφέροντα, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προσφερόμενης τιμής, αυτός, δε, υποχρεούται
να παρέχει τα στοιχεία αυτά.
7. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της
παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παροχή της προσφερόμενης υπηρεσίας, θα γίνει όπου απαιτείται με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του
αναδόχου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου.
Η παραλαβή θα γίνει από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής αγοραζόμενων ειδών, παροχής υπηρεσιών
και εκτελούμενων εργασιών του Κ.Υ.Τ. Φυλακίου, που θα διοριστεί από την Υπηρεσία Υποδοχής &
Ταυτοποίησης.
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ` αυτή,
εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε την αναφερόμενη προμήθεια μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο
χρόνο παράτασης που τυχόν του χορηγήθηκε. Περαιτέρω, η Υπηρεσία δικαιούται να προσλάβει ανάδοχο,
με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή επιδιώκεται η
είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης και των
κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του π.δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά ανά μήνα, με την
έκδοση και παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά. Τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο της παρεχόμενης υπηρεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου μήνα, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον
αφορούν, στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών που
ορίστηκε από την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, καθώς οι
παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις για
οποιαδήποτε αιτία.
12
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2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις κατά περίπτωση ήτοι:
α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ): 0,10% (επί της
συμβατικής αξίας)
β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ: 3% (3% επί του 0,10% του ΕΑΑΔΗΣΥ)
γ) ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ: 20% (20% επί των κρατήσεων Χαρτοσήμου)
δ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: Παρακράτηση φόρου 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 55 παρ. 1
εδάφιο (στ) του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α).
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ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και καλής εκτέλεσης του έργου δεν απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 8
ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
άρθρων 138 και182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των
15 ετών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, με την έκδοση
σχετικής απόφασης από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης, αφού η αρμόδια Επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού, εισηγηθεί δια του Πρακτικού της, την κατακύρωση της δαπάνης στον ανάδοχο
που προσφέρει την χαμηλότερη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η ζητούμενη προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή (Υπηρεσία Υποδοχής Ταυτοποίησης).
Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή
άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού, στα γραφεία της Υπηρεσίας Υποδοχής
Ταυτοποίησης (Λ. Συγγρού 83, 117 45 ΑΘΗΝΑ).
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται
έκπτωτος με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης της προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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Η παρούσα Προκήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται αποκλειστικά από το
Ελληνικό Δίκαιο.
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Για κάθε διαφορά Προκήρυξης που θα προκύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 12
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΛΕΓΧΟΣ
Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δύναται να γίνει έλεγχος από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές
Ελεγκτικές Αρχές.
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Υπηρεσία δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του υπό προμήθεια υπηρεσίας και δικαιούται να την
αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία
υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στον συμμετέχοντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία:
Ι) Θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός Προκήρυξης, αντικείμενοείδος διαγωνισμού).
ΙΙ) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
Α) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα εξής αδικήματα :
-συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
- δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1977
(ΕΕ C 195 της 25/6/1997, σελ. 1) στο άρθρο 3, παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου).
-απάτης κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
-νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η
οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305).
-για οποιοδήποτε αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
-για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στο Παραρτήματος Γ΄ της παρούσης
Προκήρυξης.
ΙΙΙ) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του παρόντος
άρθρου υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας
ξεχωριστά :
-οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών.
-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
15
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-ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
-Για ενώσεις ή κοινοπραξίες υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που

16PROC004809192 2016-07-19

αποτελούν ένωση κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

2.Υπεύθυνη Δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου εκπροσώπου της
εταιρείας, ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων
που συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία :
ι) Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίον συμμετέχει (αριθμός Προκήρυξης,
αντικείμενο διαγωνισμού)
ιι) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του :
α) δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
β) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
γ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο στο ειδικό επάγγελμα κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υλοποίηση των
διαδικασιών του διαγωνισμού.
δ) δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, η ειδική εκκαθάριση του
ν. 1892/1990/Α’ 101) όπως εκάστοτε ισχύει ή ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των κατά
περίπτωση δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της παρούσης Διακήρυξης.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας,
ένωσης ή κοινοπραξίας, όπως και των εκπροσώπων όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που
συμμετέχουν στην Ένωση/Κοινοπραξία, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο
Υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει:
-ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της οποίας έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση
-ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμό του
Δημόσιου Τομέα.
-ότι σε περίπτωση ακυρώσεως του Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για
οποιονδήποτε λόγο.
4.Α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:
-ΦΕΚ σύστασης,
-Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
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-ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου,
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-Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό,

στο οποίο μπορεί να περιέχεται και

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή
και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα
την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως
αντίκλητος.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη
λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής Προσφορών.
Β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
-Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε
περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Γ. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός,
-τα δικαιολογητικά σύστασής του
-βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
Δ. Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
- Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Ε.Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
-Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με την
περίπτωση

(ημεδαπό/

αλλοδαπό

φυσικό

πρόσωπο,

ημεδαπό/

αλλοδαπό

νομικό

πρόσωπο,

συνεταιρισμός).
-Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η
έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: -στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και - στο Διαγωνισμό
-Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: -να συστήνεται η Ένωση/
Κοινοπραξία, -

να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του

Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
στο σύνολο της Προσφοράς, -να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), -να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου -

να ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η

οποία επίσης προσκομίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών της
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.

17

ΑΔΑ: 60ΗΕ465ΦΘΕ-8ΛΨ
ΣΤ. Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης που προβλέπονται από την
νομοθεσία.
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6. Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό
του.
Η μη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφερομένων δικαιολογητικών ή μη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της Προκήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ.
Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και φέρουν βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
-Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή
σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά
στοιχεία.
-Εαν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα απαιτούμενα
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της
παρούσας Διακήρυξης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης .
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις (παρ.3 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007).
ΑΡΘΡΟ 16
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986 του προσφέροντος η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής, ότι:
i

όπου θα δηλώνει ότι αποδέχεται και συμφωνεί

με την Τεχνική Περιγραφή

των εργασιών

Συντήρησης του συστήματος CCTV όπως αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξης.
ii

Παρέχει όλα τα μέσα και στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου που
θα αναλάβει.

iii Θα ενεργεί µε δική του πρωτοβουλία και µε δικό του κίνδυνο, χωρίς νομική εξάρτηση από την
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» ως προς τον τρόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας.
iv Συμφωνεί ανεπιφύλακτα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και εγγυάται την τήρησή τους
v

Η παροχή των υπηρεσιών καθώς και η εγκατάσταση των ανταλλακτικών., θα παραδοθούν και
τοποθετηθούν στο ΚΥΤ Φυλακίου.

Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των τεχνικών
Προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 17
18
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο σφραγισμένος Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά
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συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον πίνακα όπως αυτός περιγράφεται στο Π.2. ΠΙΝΑΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .
Προσφορές που θα περιέχουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με την χαμηλότερη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Οι προσφορές ανοίγονται την ημέρα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εξής σειρά, ήτοι:
- Έλεγχος δικαιολογητικών
- Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
- Έλεγχος οικονομικής προσφοράς
2) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εφ’ όσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανακοινώνει με έγγραφη ειδοποίηση (ή
ηλεκτρονικό μήνυμα)το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, την ίδια ημέρα και ζητάει από το μειοδότη εντός δέκα
(10) ημερών την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης

που απαιτούνται και αναφέρονται

λεπτομερώς στο ΑΡΘΡΟ 19 της παρούσης διακήρυξης. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό
της με συνημμένα τα δικαιολογητικά του μειοδότη στις Οικονομικές Υπηρεσίες, οι οποίες εισηγούνται
σχετικά προς τον Δ/ντή της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης, για την έκδοση κατακυρωτικής
απόφασης.
3) Ο Δ/ντής της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί το
μειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου»
ΑΡΘΡΟ 19
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης καταθέτονται σε σφραγισμένο φάκελο στην επιτροπή Αξιολόγησης του
διαγωνισμού και είναι τα εξής:


Πιστοποιητικό που εκδίδεται οπό αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.


Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα

δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
19

ΑΔΑ: 60ΗΕ465ΦΘΕ-8ΛΨ


Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα

του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό επάγγελμά του ή αντίστοιχη
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βεβαίωση, από όπου να προκύπτει η συνάφεια με την προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο
αποκλεισμού του παρόχου υπηρεσιών από το διαγωνισμό. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,
πρέπει να προσκομιστούν από κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης


Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά

από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.


Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη

γραμματεία».Θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».



Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.



Το αντικείμενο του διαγωνισμού



Τα στοιχεία του αποστολέα

Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του φακέλου,
από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται. Ο φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς
να έχει αποσφραγισθεί.
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16PROC004809192
2016-07-19
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV
Η Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στη διαδικασία συντήρησης αλλά και επισκευής σε περίπτωση βλάβης,
του συστήματος CCTV το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης στην περιοχή
Φυλακίου Έβρου.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της περιοδικής συντήρησης του συστήματος CCTV το οποίο είναι
εγκατεστημένο στο ΚΥΤ Φυλακίου.



Η συντήρηση του συστήματος θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εργοστασίων κατασκευής των
εγκατεστημένων μηχανημάτων.



Ο ανάδοχος οφείλει εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, στην έναρξη έκαστου εξαμήνου της συμβατικής
διάρκειας να ενεργήσει επιτόπια επιθεώρηση κατά την οποία θα παρασχεθούν εργασίες συντήρησης του
συστήματος .



Ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου & internet κατά τις
ώρες 09:00 – 17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επίσημων αργιών για το χρονικό διάστημα ενός
έτους από την επομένη υπογραφής της σύμβασης.



Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα (εντός της ίδιας ημέρας) την αναθέτουσα αρχή για προβλήματα και
βλάβες που εμφανιστούν στο σύστημα.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ


Η αξία της εργασίας για επισκευές που δεν απαιτούν αντικατάσταση υλικών δεν χρεώνεται.



Για τις ημέρες που το σύστημα δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία υπαιτιότητα του αναδόχου τότε ο ανωτέρω δεν
θα δικαιούται αποζημίωσης



Σε περίπτωση βλάβης ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή εγκαίρως με΄σω
ενημερωτικού φύλλου εργασιών όπου θα περιγράφονται και αιτιολογούνται οι εργασίες, τα υλικά, τα
αντίστοιχα ποσά δαπάνης, καθώς και όλες οι απαραίτητες συνθήκες και πληροφορίες για το κόστος της
εργασίας και των απαραίτητων ανταλλακτικών, ούτως ώστε να προβεί έγκαιρα στις ενέργειες που απαιτούνται
για την δέσμευση και έγκριση της σχετικής δαπάνης από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ακολουθεί η έκδοση

Ανάθεσης στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος με τη σειρά του είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση
αποκατάσταση της βλάβης και επισκευή της και στη συνέχεια στην έκδοση σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση
που η κοστολόγηση από τον ανάδοχο κριθεί αιτιολογημένα από την Αναθέτουσα Αρχή ως μη συμφέρουσα για
το Δημόσιο, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει επανυποβολή της κοστολόγησης από τον Ανάδοχο και
κατά περίπτωση και αιτιολογημένα να προβεί σε ξεχωριστή διαδικασία ανάθεσης και στις ενέργειες που
προβλέπονται από το Δημόσιο Λογιστικό και την παρούσα πρόσκληση.


Τα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση των βλαβών του ανελκυστήρα πρέπει να είναι κατάλληλα για την
ασφαλή λειτουργία του συστήματος.
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Όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις επισκευές για την διατήρηση υψηλού επιπέδου
ασφαλείας, όσον αφορά την προστασία προσώπων από τον κίνδυνο ατυχημάτων που μπορούν να
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προέλθουν από τον χρήστη.


Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιήσει για την
επισκευή.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος ευθύνεται


Για κάθε μη σωστή εκτέλεση των εργασιών για κάθε βλάβη που δημιουργείται στο σύστημα, είτε από αμέλεια,
είτε από τη μη σωστή χρησιμοποίηση του κατάλληλα ειδικευμένου προσωπικού, ως και για κάθε ζημιά που θα
υποστεί η «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» από υπαιτιότητα των υπαλλήλων αυτού.



Για κάθε είδους ατύχημα που θα προκληθεί στο προσωπικό της «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ» ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για την αποκατάσταση κάθε βλάβης ή φθοράς του κτιρίου, εφ’ όσον αυτά
οφείλονται σε υπαιτιότητα του ιδίου ή του συνεργείου του συνεπεία των εργασιών του.



Ευθύνεται με δική του δαπάνη και επιμέλεια για την πληρωμή του αναγκαίου προσωπικού και την προμήθεια
των ανταλλακτικών χαμηλού κόστους που απαιτούνται (βύσματα, καλώδια κοκ)



Οι εργασίες και τα ανταλλακτικά του αναδόχου θα πρέπει να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ώστε να μπορούν
να τηρηθούν οι αρχές που ορίζει το Δημόσιο Λογιστικό , η σχετική νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη.
Ειδικότερα, αν ο ανάδοχος προβαίνει σε πρακτικές τεχνικού ή άλλου χαρακτήρα που αντιτίθενται στις αρχές
αυτές ή επιβαρύνει το Δημόσιο με αδικαιολόγητα έξοδα, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τον
κηρύξει έκπτωτο και να προβεί σε όποια διαδικασία ορίζεται από τις διατάξεις για την επιβολή προστίμου ή
άλλων ποινών ακόμα και μετά την λήξη της σύμβασης και εφόσον δικαιολογημένα η Αναθέτουσα Αρχή δεν
ενημερώθηκε και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει κατά τη διάρκεια της σύμβασης τις εν λόγω πρακτικές του
Αναδόχου.

Το ήδη εγκατεστημένο σύστημα στο Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης Φυλακίου αποτελείται από:

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΕΞ ΧΩΡΟΥ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΩΝΕΣ ΚΑΜΕΡΩΝ
ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ SWITCHING
ON-LINE ΣΥΣΤΗΜΑ UPS 8KVA
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΒΙΝΤΕΟ RG6
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΗ ΚΟΥΤΙΑ ΕΞ ΧΩΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΚΛΕΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
LINE-INTERACTIVE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

25
25
2
1
25
1
3000μ
600μ
200μ
25 τμχ
25
25
25
50μ
1

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί την επιτόπια αξιολόγηση του συστήματος οφείλει να επικοινωνήσει με τη
Διοίκηση του Κέντρο στο 2552098900, Φυλάκιο Έβρου, ώστε να ορισθεί η επίσκεψη.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 58/2016)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 58/2016

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ
ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV
ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΦΠΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/
Ημερομηνία
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ και
ΥΠΟΓΡΑΦΗ* )

Για την υπ’ αριθμό 58/2016 διακήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Παροχή συντήρησης &
τεχνικής υποστήριξης του συστήματος CCTV που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο ΚΥΤ
Φυλακίου»
Τόπος / ημερομηνία
Ο προσφέρων
*επισυνάπτονται και όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την εκπροσώπηση του υπογράφοντος των
εγγράφων που απαιτούνται από την παρούσα Πρόσκληση.
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Αθήνα ____/___/2016
Αρ.πρωτ.ΤΠ7/____
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ: ____/2016
ΑΞΙΑ : ________________________άνευ ΦΠΑ 24%
____________________________συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «________________________________».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ____________________
Στην Αθήνα σήμερα την ____η του μηνός ________του έτους ____, ημέρα ________και ώρα 11:30
πμ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
α) Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τον ΝΙΚΑ Παναγιώτη
του Ηλία Διευθυντή της Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, και που θα αποκαλείται στην
συνέχεια, χάριν συντομίας *Αναθέτουσα Αρχή* ή * Υπηρεσία* και
β) ________________του ____________ιδιοκτήτης της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό κύκλο
________________εδρεύουσας στην οδό ________________στην ________________Αττικής με ΑΦΜ
____________/ ΔΟΥ ____________και που θα αποκαλείται στη συνέχεια, χάριν συντομίας *Ανάδοχος*,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
1. Με την υπ’ αριθμό ________________ (ΑΔΑM: ________________) Απόφαση του Διευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών
____________________ στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Φυλακίου Ορεστιάδας ΠΕ
Έβρου, στον ανωτέρω συμβαλλόμενο ανάδοχο.
2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον Ανάδοχο την παροχή υπηρεσιών
________________________________ στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Φυλακίου
Ορεστιάδας Έβρου, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αυτός (ο Ανάδοχος) αποδέχεται
ανεπιφύλακτα:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται
κατωτέρω.
«Αναθέτουσα Αρχή» είναι η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
«Ανάδοχος» είναι ____________________________________ο οποίος ευθύνεται αποκλειστικά
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας, που του ανατίθεται με την παρούσα
Σύμβαση.
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
«Προμήθεια» είναι η παροχή υπηρεσιών ____________________ στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Φυλακίου Ορεστιάδας Έβρου, όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση
και τις οποίες αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος.
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Άρθρο 1
Αντικείμενο σύμβασης – Τιμές
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Αντικείμενο η ____________________στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Φυλακίου
Ορεστιάδας Έβρου, ________________ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ή ________________
άνευ ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων .
Η επισκευή θα πραγματοποιηθεί στον εξοπλισμό που χρήζει επισκευής και είναι εγκατεστημένος στο
ΚΥΤ Φυλακίου.
Η τιμή θα παραμείνει η ίδια, για όλη την διάρκεια της σύμβασης ως και σε τυχόν παράταση του έργου και δεν
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.
Ο εξοπλισμός στο ΚΥΤ Φυλακίου είναι ο ακόλουθος

Άρθρο 2
Διάρκεια και αντικείμενο της σύμβασης
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει το χρονικό διάστημα που θα οριστεί έπειτα από γραπτή
επικοινωνία και συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, του αναδόχου με την Διοίκηση του ΚΥΤ
Φυλακίου. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του συμφωνημένου
χρονοδιαγράμματος.
Ως αντικείμενο της Σύμβασης ορίζεται η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών και η προμήθεια των εξής
υλικών και αναλώσιμων:
1. ____________________________________________________________________

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Οι εργασίες θα εκτελούνται με προσοχή και με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας τόσο στο χώρο
του Κ.Υ.Τ Φυλακίου Έβρου με ευθύνη, δαπάνη και μέριμνα του αναδόχου.
2. 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 της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας
βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά την εκτέλεση του έργου εφόσον οφείλεται σε πράξη
ή παράλειψη αυτού.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες και υποδείξεις της Κεντρικής
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και εφόσον του ζητηθεί να ενημερώσει τον επικεφαλή του Κ.Υ.Τ
Φυλακίου Ορεστιάδας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εκτέλεση των εργασιών ____.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν
σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
5. Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του ή τρίτων (βοηθών εκπληρώσεως)
που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και
για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
6. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και
υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Άρθρο 4
Τόπος Παράδοσης Παρακολούθησης Έργου – Ποιοτική –Ποσοτική Παραλαβή
1. Η παράδοση των υπηρεσιών γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του αναδόχου,
στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Φυλακίου Ορεστιάδας
Έβρου.
2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η
σύνταξη του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, που διορίζεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.
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5. Εάν ο ανάδοχος, δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής και τους όρους της σύμβασης, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την
επιβολή των προβλεπόμενων, στα άρθρα 31 έως 34 του Π.Δ.118/2007, κυρώσεων.
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Άρθρο 5
Πληρωμή
Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά ανά μήνα, με
την έκδοση και παραλαβή του σχετικού τιμολογίου και εφόσον υποβληθούν αρμοδίως, τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά. Τα έξοδα μεταφοράς στον τόπο της παρεχόμενης υπηρεσίας βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, τα σχετικά με τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες του προηγούμενου μήνα, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον
αφορούν, στην αρμόδια Επιτροπή παραλαβής αγοραζόμενων ειδών και εκτελούμενων εργασιών που
ορίστηκε από την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρου ποσού της συνολικής αμοιβής, καθώς
οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογές ή αναθεωρήσεις για
οποιαδήποτε αιτίαΟ Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι:
0,10%:Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων
3% :χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
20%: Υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου
8% :Παρακράτηση φόρου επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (άρθρο 64 του
Ν.4172/13 (ΦΕΚ167/Α))
Άρθρο 6
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας
σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών
προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης της προμήθειας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται
με απόφαση της Υπηρεσίας ποινικές ρήτρες, που μπορούν να ανέλθουν ως το 10% του συνολικού
συμβατικού τιμήματος.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί,
χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007.
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Υπηρεσίας και θα
παρακρατηθούν από την πληρωμή του Αναδόχου.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Άρθρο 7
Ανωτέρα Βία
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεών του και επομένως δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, αν η παράλειψη αυτή είναι
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απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως
και επαρκώς.
Το συμβαλλόμενο μέρος, που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
τότε, που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει στο άλλο μέρος
εγγράφως και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη
ανωτέρας βίας, αν μέσα στην ανωτέρω εικοσαήμερη προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά, που
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία.
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Άρθρο 8
Τήρηση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή,
καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα Σ.Σ.Ε., τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, καθώς και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου κ.λπ.,
σύμφωνα με οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, η Αναθέτουσα Αρχή
καταγγέλλει τη σύμβαση.
Άρθρο 9
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.
Άρθρο 10
Εκχωρήσεις – Υπεργολαβίες
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει την
Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς
προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, που
απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε Κράτος –
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου,
χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11
Εμπιστευτικότητα
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
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 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. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του
Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου.
3. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε πληροφορία
που περιήλθε σ΄ αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεσμεύεται
να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία.
5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε για
λογαριασμό τους, είτε, για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών δεδομένων των
υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Υπηρεσίας Υποδοχής, που τα αποκτούν, με οποιοδήποτε τρόπο
κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
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6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της
υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει αμέσως την
Υπηρεσία Υποδοχής για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση στοιχείων που θα
υποπέσει στην αντίληψή του.
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Άρθρο 12
Καταγγελία σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή θέσης σε
αναγκαστική εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου.
Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή επιφέρει την επιβολή των
αναφερομένων στο άρθρο 6 κυρώσεων. Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να
αποκαταστήσει και κάθε ζημία της Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 13
Βαρύτητα εγγράφων
1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση,
την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια.
2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους, που
αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο
οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα
παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α. η παρούσα σύμβαση.
β. η υπ’ αριθμό ____/____/____ (ΑΔΑ ____-____) Επαναδιακηρυξη προχειρου μειοδοτικού
διαγωνσμου για την προμήθεια, ____ για τις ανάγκες του ΚΥΤ Φυλακίου.
γ. η υπ’ αριθμό ____/____/____ (ΑΔΑ ____) Σύμβαση για την προμήθεια, ____για τις ανάγκες του
ΚΥΤ Φυλακίου
δ. το υπ’αριθμό ____έγγραφο της ____προς την Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης.
στ. την υπ’ αριθμό ____ (αρ. εισερχ. ____) οικονομική προσφορά της εταιρείας ____.
ε. η απόφαση κατακύρωσης του Δ/ντη της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων, ισχύουν
οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις.
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις – Προσθήκες
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από τον
προμηθευτή να αναθεωρήσει το χρονοδιάγραμμα ή να επιχειρήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην
προμήθεια, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της δαπάνης.
2. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία των δύο
συμβαλλόμενων, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 15
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Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
1.Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει
κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται
16PROC004809192
2016-07-19
αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας στην Αθήνα (Κεντρική
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης).
2.Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος, ανίσχυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της
παρούσας σύμβασης. Τα Μέρη δε, συμφωνούν όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να αντικατασταθεί ο παράνομος, άκυρος, ανίσχυρος ή καταχρηστικός όρος με άλλον νόμιμο,
σύμφωνα με την εικαζόμενη βούληση των μερών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
3.Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007.
4.Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε
προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους.
-Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο Δ/ντης
Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης
ΝΙΚΑΣ Παναγιώτης
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