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εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών»
Είδος Σύμβασης:

Σύώ μβαση Υπηρεσιώών

Ταξινόμηση κατά CPV:

60000000-8 «Μεταφορικεώ ς Υπηρεσιώες»

Κριτήριο Κατακύρωσης:

Πλεώ ον σύμφεώ ρούσα οικονομικηώ προσφοραώ
βαώ σει τιμηώ ς για το σύώ νολο τού εώ ργού

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ :

26/6/2018

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:

Τριαώ ντα δύώ ο χιλιαώ δες διακοώ σια πενηώ ντα οκτώώ
εύρώώ και εώ ξι λεπταώ (32.258,06€) μη
σύμπεριλαμβανομεώ νού Φ.Π.Α. (40.000,00€
σύμπεριλαμβανομεώ νού Φ.Π.Α. 24%)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών :
Χρονική
διάρκεια
προμήθειας:

ολοκλήρωσης

της

10/7/2018, 14:00
Μεώ χρι 31.12.2018 ηώ μεώ χρι εξαντληώ σεώς τών
διαθεώ σιμών πιστώώσεών ( οώ ποιο επεώ λθει
πρώώτο)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας ύποώ ψη :
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχεώ ς δημοσιονομικηώ ς διαχειώρισης και εποπτειώας
(ενσώμαώ τώση της Οδηγιώας 2011/85/ΕΕ-δημοώ σιο λογιστικοώ και αώ λλες διαταώ ξεις».
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημοώ σιες Σύμβαώ σεις Έργών, Προμηθειώών και Υπηρεσιώών
(προσαρμογηώ στις Οδηγιώες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», οώ πώς τροποποιηώ θηκε με το
Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α’).
3. Την ύπ’αρ. 158/2016 αποώ φαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016) «Έγκριση
“Τύποποιημεώ νού Εντύώ πού Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης” (ΤΕΥΔ) τού αώ ρθρού 79 παρ. 4 τού Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασιώες σύώ ναψης δημοώ σιας σύώ μβασης καώ τώ τών οριώών τών
οδηγιώών».
4. Το Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογιώα εισοδηώ ματος, επειώγοντα μεώ τρα εφαρμογηώ ς τού Ν.
4046/2012, τού Ν. 4093/2012 και τού Ν. 4127/2013 και αώ λλες διαταώ ξεις».
5. Το Ν.2859/2000 περιώ Φ.Π.Α. οώ πώς τροποποιηώ θηκε με το Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) και το
Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’).
6. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύώ σταση Ενιαιώας Ανεξαώ ρτητης Αρχηώ ς Δημοσιώών
Σύμβαώ σεών και Κεντρικούώ Ηλεκτρονικούώ Μητρώώού Δημοσιώών Σύμβαώ σεών» ειδικαώ το αώ ρθρο 11
«Σύώ σταση Κεντρικούώ Ηλεκτρονικούώ Μητρώώού Δημοσιώών σύμβαώ σεών», οώ πώς τροποποιηώ θηκε με
το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), αώ ρθρο 10, το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012)
αώ ρθρο 238 παρ. 2β , το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) αώ ρθρο 58, παρ.6 και ισχύώ ει.
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενιώσχύση της διαφαώ νειας µε την ύποχρεώτικηώ αναώ ρτηση
νοώ μών και πραώ ξεών τών κύβερνητικώών, διοικητικώών και αύτοδιοικητικώών οργαώ νών στο
διαδιώκτύο «Προώ γραµµα Διαύώ γεια» και αώ λλες διαταώ ξεις»
8. Την ύπ’αρ. 57654/22-5-2017 αποώ φαση (ΦΕΚ 1781/Β’/2017) «Ρύώ θμιση ειδικοώ τερών θεμαώ τών
λειτούργιώας και διαχειώρισης τού Κεντρικούώ Ηλεκτρονικούώ Μητρώώού Δημοσιώών Σύμβαώ σεών
(ΚΗΜΔΗΣ) τού Υπούργειώού Οικονομιώας και Αναώ πτύξης».
9. Τον Ν.4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικεώ ς Απλούστεύώ σεις – Καταργηώ σεις, Σύγχώνεύώ σεις Νομικώών
Προσώώπών και Υπηρεσιώών τού Δημοσιώού Τομεώ α-Τροποποιώηση Διαταώ ξεών τού Π.Δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπεώ ς ρύθμιώσεις» και ειδικοώ τερα τις διαταώ ξεις τού αώ ρθρού 1.
10. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περιώ αναώ ληψης ύποχρεώώσεών αποώ τούς διαταώ κτες.
11. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμοώ ς τού Υπούργειώού Οικονομικώών».
12. Tην ύπ’αρ. 2/99924/0004/30-12-2016 αποώ φαση (ΦΕΚ 4521/Β’/2016) περιώ μεταφοραώ ς και
κατανομηώ ς τών αρμοδιοτηώ τών τού αώ ρθρού 69Γ τού Ν.4270/2014 σε οργανικεώ ς μοναώ δες της
Γενικηώ ς Δ/νσης Οικονομικώών Υπηρεσιώών τού Υπ. Οικονομικώών.
13. Την ύπ’ αριθμ. 2/30508/0004/5-5-2015 (ΦΕΚ 785/Β’/5-5-2015) αποώ φαση μεταβιώβασης
αρμοδιοτηώ τών και εξούσιοδοώ τησης «με εντοληώ Υπούργούώ » στούς Γενικούώ ς Γραμματειώς και στον
Ειδικοώ Γραμματεώ α τού Υπούργειώού Οικονομικώών, πλην της Γενικηώ ς Γραμματειώας Δημοσιώών
Εσοώ δών, στούς Προιϊσταμεώ νούς τών ύπαγοώ μενών σε αύτούώ ς οργανικώών μοναώ δών καθώώς και
στούς Προιϊσταμεώ νούς τών οργανικώών μοναώ δών πού ύπαώ γονται απεύθειώας στον Υπούργοώ
Οικονομικώών.
14. Το αώ ρθρο 2 παρ. 3 τού ΠΔ 142/2017 «της Γενικηώ ς Γραμματειώας τού Υπ. Οικονομικώών
προιΐσταται Διοικητικοώ ς Γραμματεώ ας πού ύπαώ γεται στον Υπούργοώ . Μεώ χρι την πληώ ρώση της
θεώ σης τού Διοικητικούώ Γραμματεώ α, καθηώ κοντα θα ασκειώ ο Προιϊσταώ μενος της Γενικηώ ς
Γραμματειώας Πληροφοριακώών Σύστημαώ τών»
15. Το γεγονοώ ς οώ τι αποώ τις διαταώ ξεις της παρούώ σας προκαλειώται δαπαώ νη σε βαώ ρος τού
Προύϊ πολογισμούώ τού Υπ. Οικονομικώών, πού θα βαρύώ νει τις πιστώώσεις τού οικ. Έτούς 2018,
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σύνολικούώ ύώ ψούς 40.000,00€, η οποιώα εγγραώ φεται στον ΚΑΕ 0829 ΤΟΥ Ειδικούώ Φορεώ α 23-110
βαώ σει της με αρ. πρώτ. ΔΟΔΑ0006712ΕΞ2018/29-5-2018 (ΑΔΑ : ΩΙΝΧΗ-ΛΛΜ) Αποώ φαση
Αναώ ληψης Υποχρεώ ώσης πού καταχώρηώ θηκε με α/α 49660 στο βιβλιώο εγκριώσεών και εντολώών
πληρώμηώ ς της.
16. Τα ύπ’αρ. Δ.ΠΡΟΜ.Β0007672ΕΞ2018/20-6-2018 εώ γγραφο της Δ/νσης Προμηθειώών, Διαχειώρισης
Υλικούώ & Υποδομώών- Τμηώ μα Β’, με το οποιώ ο διαβιβαώ στηκαν οι τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς για την
προκηώ ρύξη διαγώνισμούώ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκριώνούμε τη διενεώ ργεια σύνοπτικούώ διαγώνισμούώ με κριτηώ ριο αναώ θεσης την πλεώ ον σύμφεώ ρούσα
αποώ οικονομικηώ αώ ποψη προσφοραώ βαώ σει της τιμηώ ς για το σύώ νολο τού εώ ργού για την παροχηώ
μεταφορικώών ύπηρεσιώών γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών σε διαώ φορες ύπηρεσιώες τού Υπ.
Οικονομικώών , οώ πώς αναλύτικαώ αναφεώ ρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς» της
παρούώ σας αποώ φασης, το οποιώ ο αποτελειώ αναποώ σπαστο μεώ ρος αύτηώ ς.
Ο διαγώνισμοώ ς θα γιώνει σύώ μφώνα με τις διαταώ ξεις περιώ Κρατικώών Προμηθειώών, με σφραγισμεώ νες
προσφορεώ ς αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ πού θα σύσταθειώ ειδικαώ για το σκοποώ
αύτοώ , μεώ σα σε προθεσμιώα τούλαώ χιστον δώώδεκα (12) ημερώών αποώ την ημερομηνιώα δημοσιώεύσης της
προκηώ ρύξης της σύώ μβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως χροώ νος εώ ναρξης της διαδικασιώας τού διαγώνισμούώ αύτούώ νοειώται η ημερομηνιώα δημοσιώεύσης της
απλοποιημεώ νης προκηώ ρύξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η δαπαώ νη για την παροχηώ τών μεταφορικώών ύπηρεσιώών ανεώ ρχεται σε τριαώ ντα δύώ ο χιλιαώ δες
διακοώ σια πενηώ ντα οκτώώ εύρώώ και εώ ξι λεπταώ (32.258,06€) μη σύμπεριλαμβανομεώ νού Φ.Π.Α., ο οποιώος
ανεώ ρχεται σε επταώ χιλιαώ δες επτακοώ σια σαραώ ντα εώ να εύρώώ και ενενηώ ντα τριώα λεπταώ (7.741,93€),
σύνολικηώ αξιώα με ΦΠΑ 24% σαραώ ντα χιλιαώ δες εύρώώ (40.000,00€) και θα βαρύώ νει τις πιστώώσεις τού
Προύϊ πολογισμούώ εξοώ δών τού Υπ. Οικονομικώών ΚΑΕ 0829 τού Ειδικούώ Φορεώ α 23-110, Οικονομικούώ
Έτούς 2018.
Η πληρώμηώ τού αναδοώ χού θα γιώνεται απολογιστικαώ στο τεώ λος καώ θε εντοληώ ς μεταφοραώ ς για το
σύώ νολο τών ύπηρεσιώών πού παρασχεώ θηκαν, μεταώ την οριστικηώ ποσοτικηώ και ποιοτικηώ παραλαβηώ
τών ύπηρεσιώών αποώ την αρμοώ δια Επιτροπηώ Παραλαβηώ ς, με την απαραιώτητη προσκοώ μιση οώ λών τών
νομιώμών δικαιολογητικώών πού προβλεώ πονται αποώ τις ισχύώ ούσες διαταώ ξεις καταώ το χροώ νο πληρώμηώ ς,
καθώώς και καώ θε αώ λλού δικαιολογητικούώ πού τύχοώ ν ηώ θελε ζητηθειώ αποώ τις αρμοώ διες Υπηρεσιώες πού
διενεργούώ ν τον εώ λεγχο και την πληρώμηώ , επιώσης σε χροώ νο προσδιοριζοώ μενο αποώ την αναγκαιώα
διοικητικηώ διαδικασιώα για εώ κδοση τών σχετικώών χρηματικώών ενταλμαώ τών.
Επιώ της σύμβατικηώ ς τιμηώ ς της προμηώ θειας, επιβαώ λλονται κρατηώ σεις, πού ανεώ ρχονται :
α) σε 0,06216% ύπεώ ρ της Ενιαιώας Ανεξαώ ρτητης Αρχηώ ς Δημοσιώών Σύμβαώ σεών,οι οποιώες βαρύώ νούν το
αναώ δοχο (το νοώ μιμο τεώ λος χαρτοσηώ μού 3%
και η επ’ αύτούώ εισφοραώ ύπεώ ρ ΟΓΑ 20%
σύμπεριλαμβαώ νεται- αώ ρθρο 4 Ν.4013/2011 οώ πώς ισχύώ ει)
β) σε 0,06216% ύπεώ ρ της Αρχηώ ς Εξεώ τασης Προδικαστικώών Προσφύγώών, οι οποιώες βαρύώ νούν τον
Αναώ δοχο (το το νοώ μιμο τεώ λος χαρτοσηώ μού 3% και η επ’ αύτούώ εισφοραώ ύπεώ ρ ΟΓΑ 20%
σύμπεριλαμβαώ νεται)
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γ)Σημειώώνεται οώ τι η καθαρηώ αξιώα τών παραστατικώών ύποώ κειται σε παρακραώ τηση φοώ ρού
εισοδηώ ματος βαώ σει τού Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) αώ ρθρο 64 περιώ παρακραώ τησης
φοώ ρού εισοδηώ ματος. Ο φοώ ρος εισοδηώ ματος ειώναι 8% για ύπηρεσιώες.
Σύμπληρώματικεώ ς πληροφοριώες ηώ διεύκρινηώ σεις σχετικαώ με τα εώ γγραφα τού διαγώνισμούώ μπορούώ ν
να ζητούώ νται εγγραώ φώς αποώ τούς ενδιαφερομεώ νούς μεώ χρι και επταώ (7) ημεώ ρες πριν αποώ την
καταληκτικηώ ημερομηνιώα ύποβοληώ ς προσφορώών. Οι πληροφοριώες ηώ διεύκρινηώ σεις παρεώ χονται
εγγραώ φώς μεώ χρι τεώ σσερις (4) ημεώ ρες πριν αποώ την καταληκτικηώ ημερομηνιώα ύποβοληώ ς τών
προσφορώών, εφοώ σον τα σχετικαώ αιτηώ ματα εώ χούν ύποβληθειώ εμπροώ θεσμα σύώ μφώνα με τα
προαναφεροώ μενα. Επισημαιώνεται οώ τι τα αιτηώ ματα παροχηώ ς σύμπληρώματικώών πληροφοριώών ηώ
διεύκρινηώ σεών πού ύποβαώ λλονται εκπροώ θεσμα δεν θα εξεταώ ζονται.

1.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Προσφεώ ροντες στον διενεργούώ μενο σύνοπτικοώ διαγώνισμοώ μπορούώ ν να ειώναι οώ λα τα φύσικαώ ηώ
νομικαώ προώ σώπα ηώ ενώώσεις αύτώών εγκατεστημεώ να σε κραώ τος-μεώ λος της Ένώσης, σε κραώ τούς –
μεώ λος τού Εύρώπαιϊκούώ Οικονομικούώ Χώώρού (ΕΟΧ), καθώώς και σε τριώτες χώώρες ύποώ τις
προύϊ ποθεώ σεις τού αώ ρθρού 25 παρ. 1 τού Ν. 4412/2016, πού ασκούώ ν δραστηριοώ τητα σύναφηώ με
το αντικειώμενο τού διαγώνισμούώ και πληρούώ ν τα κριτηώ ρια επιλογηώ ς τού αώ ρθρού 12.2 της
παρούώ σας και δεν βριώσκονται σε μια αποώ τις κατασταώ σεις τού αώ ρθρού 75 τού Ν. 4412/2016
σύώ μφώνα και με το αώ ρθρο 12 της παρούώ σας.
2. Οι ενώώσεις προσώώπών δεν ύποχρεούώ νται να περιβληθούώ ν ορισμεώ νη νομικηώ μορφηώ για την
ύποβοληώ της προσφοραώ ς τούς. Ωστοώ σο, σε περιώπτώση πού η διακηρύσσοώ μενη με την παρούώ σα
παροχηώ ύπηρεσιώας κατακύρώθειώ σε εώ νώση προσώώπών, η Αναθεώ τούσα Αρχηώ δικαιούώ ται, εφοώ σον
το θεώρηώ σει αναγκαιώο για την ικανοποιητικηώ εκτεώ λεση της Σύώ μβασης, να ζητηώ σει αποώ την εώ νώση
να περιβληθειώ ορισμεώ νη νομικηώ μορφηώ και η εώ νώση, στην περιώπτώση αύτηώ , ύποχρεούώ ται να το
πραώ ξει.
3. Σε περιπτώώσεις ύποβοληώ ς προσφοραώ ς αποώ Ένώση εταιρειώών/Κοινοπραξιώα, καώ θε μεώ λος της Ένώσης
ηώ Κοινοπραξιώα εύθύώ νεται αλληλεώ γγύα και εις ολοώ κληρον και σε περιώπτώση αναώ θεσης της σύώ μβασης
σε αύτηώ , η εύθύώ νη αύτηώ εξακολούθειώ μεώ χρι πληώ ρούς εκτεώ λεσης της σύώ μβασης.
4. Σε περιώπτώση πού εξαιτιώας ανικανοώ τητας για οποιοδηώ ποτε λοώ γο, μεώ λος της Ένώσης ηώ της
Κοινοπραξιώας δεν μπορειώ να ανταποκριθειώ στις ύποχρεώώσεις τού καταώ το χροώ νο εκτεώ λεσης της
Σύώ μβασης, τοώ τε εαώ ν οι σύμβατικοιώ οώ ροι μπορούώ ν να εκπληρώθούώ ν αποώ τα εναπομειώναντα μεώ λη της,
η Σύώ μβαση εξακολούθειώ να ύφιώσταται στο σύώ νολοώ της και να παραώ γει οώ λα τα εώ ννομα αποτελεώ σματαώ
της. Στην προσφοραώ απαραιτηώ τώς πρεώ πει να προσδιοριώζεται η εώ κταση και το ειώδος της σύμμετοχηώ ς
(σύμπεριλαμβανομεώ νης της κατανομηώ ς αμοιβηώ ς μεταξύώ τούς) καώ θε μεώ λούς της
εώ νώσης/κοινοπραξιώας, καθώώς και ο εκπροώ σώπος/σύντονιστηώ ς αύτηώ ς.
2.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορεώ ς ισχύώ ούν και δεσμεύώ ούν τούς προσφεώ ροντες για χρονικοώ διαώ στημα εκατοώ ν ογδοώ ντα
(180) ημερώών αποώ την επομεώ νη της καταληκτικηώ ς ημερομηνιώας ύποβοληώ ς προσφορώών.
Για τύχοώ ν παραώ ταση της ισχύώ ος της προσφοραώ ς, εφαρμοώ ζονται τα αναφεροώ μενα στην παρ 4 τού
αώ ρθρού 97 τού Ν.4412/2016.
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3.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούώ σα διακηώ ρύξη μαζιώ με τα Παραρτηώ ματα της θα δημοσιεύθειώ :
 στο προώ γραμμα Διαύώ γεια- ιστοώ τοπος: https://diavgeia.gov.gr ,
 στο Κεντρικοώ Ηλεκτρονικοώ Μητρώώο Δημοσιώών Σύμβαώ σεών (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)- ιστοώ τοπος:
https://eprocurement.gov.gr και,
στούς διαδικτύακούώ ς τοώ πούς τού Υπούργειώού Οικονομικώών ιστοώ τοπος: https:// www.gsis.gr και
www.minfin.gr
4.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτηώ ριο για την αναώ θεση της σύώ μβασης ειώναι η πλεώ ον σύμφεώ ρούσα αποώ οικονομικηώ αώ ποψη
προσφοραώ μοώ νο βαώ σει τιμηώ ς και σύγκεκριμεώ να η χαμηλοώ τερη τιμηώ Ρ, οώ πώς οριώζεται στο κεφαώ λαιο 6
της παρούώ σας και στο Παραώ ρτημα Β’ «Υποώ δειγμα Οικονομικηώ ς Προσφοραώ ς»
Οι προύϊ ποθεώ σεις σύμμετοχηώ ς στο διαγώνισμοώ περιγραώ φονται στο παροώ ν αώ ρθρο και αποτύπώώνονται
στο Τύποποιημεώ νο Έντύπο Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης (εφεξηώ ς ΤΕΥΔ), το οποιώο αποτελειώ Υπεύώ θύνη
Δηώ λώση τών οικονομικώών φορεώ ών προς αντικαταώ σταση τών πιστοποιητικώών πού εκδιώδούν
δημοώ σιες αρχεώ ς ηώ τριώτα μεώ ρη και παρεώ χει προκαταρκτικηώ αποώ δειξη οώ τι ο οικονομικοώ ς φορεώ ας δεν
βριώσκεται σε μιώα αποώ τις κατασταώ σεις τού αώ ρθρού 73 παρ. 1, 2 και παρ 4 περ. α εώ ώς και θ τού Ν.
4412/2016 (Λοώ γοι αποκλεισμούώ ).
4.1 ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούώ σας διαδικασιώας σύώ ναψης σύώ μβασης σύνταώ χθηκε σύώ μφώνα με την
Κατεύθύντηώ ρια Οδηγιώα 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατιώθεται στούς οικονομικούώ ς
φορειώς δώρεαώ ν, μεώ σώ τών ιστοσελιώδών τού Υπ. Οικονομικώών σε δύώ ο μορφεώ ς αρχειώού:
I.
Αρχειώο PDF, ώς παραώ ρτημα με τη παρούώ σα Διακηώ ρύξη &
II.
Αρχειώο doc (σε επεξεργαώ σιμη μορφηώ ), για τη διεύκοώ λύνση τών οικονομικώών φορεώ ών
προκειμεώ νού να το σύμπληρώώσούν, να το ύπογραώ ψούν και το ύποβαώ λούν στην Αναθεώ τούσα
Αρχηώ σε εώ ντύπη μορφηώ .
Οι προύϊ ποθεώ σεις σύμμετοχηώ ς, εώ τσι οώ πώς αποτύπώώνονται στο ΤΕΥΔ στο Παραώ ρτημα ΙΙΙ, το οποιώ ο
αποτελειώ αναποώ σπαστο τμηώ μα της παρούώ σας ειώναι οι εξηώ ς:
Α. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
οώ πώς αύτοιώ αποτύπώώνονται στο Μεώ ρος ΙΙΙ.Α τού ΤΕΥΔ.
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας αποκλειώεται επιώσης οώ ταν το προώ σώπο εις βαώ ρος τού οποιώού εκδοώ θηκε
τελεσιώδικη καταδικαστικηώ αποώ φαση ειώναι μεώ λος τού διοικητικούώ , διεύθύντικούώ ηώ εποπτικούώ
οργαώ νού τού εν λοώ γώ οικονομικούώ φορεώ α ηώ εώ χει εξούσιώα εκπροσώώπησης, ληώ ψης αποφαώ σεών ηώ
ελεώ γχού σε αύτοώ .
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Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της
επικουρικής ασφάλισης), σύώ μφώνα με τα ειδικοώ τερα προβλεποώ μενα στην παρ. 2 τού αώ ρθρού 73
τού Ν.4412/2016, οώ πώς αποτύπώώνονται στο Μεώ ρος ΙΙΙ.Β τού ΤΕΥΔ.
Δεν αποκλειώεται ο προσφεώ ρών οικονομικοώ ς φορεώ ας οώ ταν εκπληρώώσει τις ύποχρεώώσεις τού ειώτε
καταβαώ λλοντας τούς φοώ ρούς ηώ τις εισφορεώ ς κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης πού οφειώλει,
σύμπεριλαμβανομεώ νών, καταώ περιώπτώση, τών δεδούλεύμεώ νών τοώ κών ηώ τών προστιώμών ειώτε
ύπαγοώ μενος σε δεσμεύτικοώ διακανονισμοώ για την καταβοληώ τούς.
Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
I.
Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στις παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύώ μφώνα με τα ειδικοώ τερα
προβλεποώ μενα στην παρ. 4 περ. α τού αώ ρθρού 73 τού Ν.4412/2016.
II.

III.

Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να
μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Τα σχετικαώ στοιχειώα τών ύποώ περιπτώώσεών I, II & III της περιώπτώσης Γ αποτύπώώνονται στο Μεώ ρος
ΙΙΙ.Γ τού ΤΕΥΔ στα αντιώστοιχα πεδιώα.
Σε οποιοδηώ ποτε χρονικοώ σημειώο καταώ τη διαώ ρκεια της διαδικασιώας σύώ ναψης της σύώ μβασης, η
Αναθεώ τούσα Αρχηώ αποκλειώει εώ ναν οικονομικοώ φορεώ α, οώ ταν αποδεικνύώ εται οώ τι αύτοώ ς βριώσκεται λοώ γώ
πραώ ξεών ηώ παραλειώψεών αύτούώ ειώτε πριν ειώτε καταώ τη διαδικασιώα, σε μιώα αποώ τις κατασταώ σεις τών
παραπαώ νώ περιπτώώσεών Α, Β & Γ.
4.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. 75 του ν. 4412/2016)
Οι οικονομικοιώ φορειώς θα πρεώ πει να πληρούώ ν τα κριτηώ ρια επιλογηώ ς πού οριώζονται παρακαώ τώ:
Α) Καταλληλότητα
Οι προσφεώ ροντες θα πρεώ πει:
1) να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι στο οικειώο επιμελητηώ ριο ώς προς το ειδικοώ επαώ γγελμαώ τούς,
2) να κατεώ χούν αώ δεια λειτούργιώας για την παροχηώ μεταφορικώών ύπηρεσιώών,
3) να κατεώ χούν πιστοποιητικοώ καταλληλοώ τητας για το ανύψώτικοώ -αναβατοώ ριο,
4) να κατεώ χούν πιστοποιητικοώ καταλληλοώ τητας για το γερανοφοώ ρο οώ χημα,
5) να κατεώ χούν πιστοποιητικοώ ΚΤΕΟ τών οχημαώ τών
6) να κατεώ χούν πιστοποιητικοώ εγγραφηώ ς εκδιδοώ μενο αποώ την αρμοώ δια αρχηώ ηώ πιστοποιητικοώ πού
εκδιώδεται αποώ τον αρμοώ διο οργανισμοώ πιστοποιώησης οώ πώς προβλεώ πεται στις ισχύώ ούσες εθνικεώ ς και
εύρώπαιϊκεώ ς διαταώ ξεις.
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Β. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφοραώ την οικονομικηώ και χρηματοοικονομικηώ επαώ ρκεια για την παρούώ σα διαδικασιώα
σύώ ναψης σύώ μβασης, οι οικονομικοιώ φορειώς απαιτειώται να διαθεώ τούν:
- Ασφαλιστικηώ καώ λύψη εώ ναντι επαγγελματικώών κινδύώ νών (Ασφαώ λεια με Ρηώ τρα Α για
οτιδηώ ποτε κληθειώ να μεταφεώ ρει) ποσούώ αποώ μηδεώ ν εώ ώς εκατοώ χιλιαώ δες εύρώώ αναώ αποστοληώ [0,00€ 100.000,00€/μεταφοραώ ] και στο σύώ νολο εώ να εκατομμύώ ριο εύρώώ (1.000.000,00€) με δικαιώώμα
επεώ κτασης εώ ώς 100%.
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοιώ φορειώς πού σύμμετεώ χούν στη διαδικασιώα σύώ ναψης της παρούώ σας σύώ μβασης
απαιτειώται να ασκούώ ν επαγγελματικηώ δραστηριοώ τητα σύναφηώ με το αντικειώμενο τών προς παροχηώ
ύπηρεσιώών.
Οι οικονομικοιώ φορειώς πού ειώναι εγκατεστημεώ νοι σε κραώ τος μεώ λος της Εύρώπαιϊκηώ ς Ένώσης
απαιτειώται να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι σε εώ να αποώ τα επαγγελματικαώ μητρώώα πού τηρούώ νται στο κραώ τος
εγκαταώ στασηώ ς τούς ηώ να ικανοποιούώ ν οποιαδηώ ποτε αώ λλη απαιώτηση οριώζεται στο Παραώ ρτημα XI τού
Προσαρτηώ ματος Α΄ τού ν. 4412/2016. Στην περιώπτώση οικονομικώών φορεώ ών εγκατεστημεώ νών σε
κραώ τος μεώ λούς τού Εύρώπαιϊκούώ Οικονομικούώ Χώώρού (Ε.Ο.Χ) ηώ σε τριώτες χώώρες πού προσχώρηώ σει
στη ΣΔΣ, ηώ σε τριώτες χώώρες πού δεν εμπιώπτούν στην προηγούώ μενη περιώπτώση και εώ χούν σύναώ ψει
διμερειώς ηώ πολύμερειώς σύμφώνιώες με την Ένώση σε θεώ ματα διαδικασιώών αναώ θεσης δημοσιώών
σύμβαώ σεών, απαιτειώται να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι σε αντιώστοιχα επαγγελματικαώ μητρώώα. Οι
εγκατεστημεώ νοι στην Ελλαώ δα οικονομικοιώ φορειώς απαιτειώται να ειώναι εγγεγραμμεώ νοι στο οικειώο
Επιμελητηώ ριο.
Οι οικονομικοιώ φορειώς θα πρεώ πει να διαθεώ τούν επαρκηώ εξοπλισμοώ για την ύλοποιώηση της παροχηώ ς
μεταφορικώών ύπηρεσιώών γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών.
Σύγκεκριμεώ να:
1) Να διαθεώ τούν τούλαώ χιστον εώ να (1) γερανοφοώ ρο οώ χημα,
2) Να διαθεώ τούν τούλαώ χιστον εώ να (1) ανύψώτικοώ -αναβατοώ ριο και
3) Να διαθεώ τούν επαρκηώ αριθμοώ φορτηγώών μεταφορικώών μεώ σών για την ύλοποιώηση τών
μεταφορικώών ύπηρεσιώών. Αναλύτικοώ τερα:
- Τούλαώ χιστον εώ να (1) μικροώ φορτηγοώ μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού φορτιώού 10 – 20 m3.
- Τούλαώ χιστον εώ να (1) μεσαιώο φορτηγοώ μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού φορτιώού 20 – 30 m3.
- Τούλαώ χιστον εώ να (1) μεγαώ λο φορτηγοώ μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού φορτιώού αώ νώ τών 30 m3.
Σε περιώπτώση ύπεργολαβιώας τον προαναφεροώ μενο εξοπλισμοώ (γερανοφοώ ρο οώ χημα, ανύψώτικοώ αναβατοώ ριο, μικροώ , μεσαιώο και μεγαώ λο φορτηγοώ ) θα μπορειώ να τα διαθεώ τει ο ύπεργολαώ βος.
Η μεταφοραώ τού γραφειακούώ και λοιπούώ εξοπλισμούώ θα πρεώ πει να γιώνεται μοώ νο με φορτηγαώ Δ.Χ.
κλειστούώ τύώ πού (ΚΟΦΑ) τα οποιώα διαθεώ τούν ύδραύλικεώ ς πλατφοώ ρμες φοώ ρτώσης-εκφοώ ρτώσης.

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
5.1 Οι προσφορές πρέπει:
α. Να εώ χούν σύνταχθειώ ηώ να εώ χούν μεταφρασθειώ στην Ελληνικηώ γλώώσσα, με εξαιώρεση τούς
τεχνικούώ ς οώ ρούς πού αναφεώ ρονται στην προσφοραώ και οι οποιώοι μπορούώ ν να ύποβαώ λλονται
στην Αγγλικηώ γλώώσσα.
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β. Να ειώναι δακτύλογραφημεώ νες, να μη φεώ ρούν παραώ τύπες διορθώώσεις, σβησιώματα, διαγραφεώ ς,
προσθηώ κες, κλπ, και να ειώναι μονογραμμεώ νες αποώ τον διαγώνιζοώ μενο.
γ. Να ύποβληθούώ ν σε δύώ ο (2) αντιώγραφα πού θα τεθούώ ν μεώ σα στον ιώδιο φαώ κελο προσφοραώ ς. Σε
εώ να αποώ τα δύώ ο αντιώγραφα και σε καώ θε σελιώδα αύτούώ , πού θα ειώναι μονογραμμεώ νη, θα γραώ φεται
η λεώ ξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αύτοώ θα ειώναι το επικρατεώ στερο τού αώ λλού αντιτύώ πού, σε περιώπτώση
διαφοραώ ς μεταξύώ τούς.
δ. Να κατατεθούώ ν μεώ σα σε σφραγισμεώ νο φαώ κελο ο οποιώος πρεώ πει απαραιώτητα να φεώ ρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ τού Διαγώνιζοώ μενού και να γραώ φει εύκρινώώς τις ενδειώξεις:
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Πληώ ρη τιώτλο της αρμοώ διας ύπηρεσιώας (Αναθεώ τούσα Αρχηώ ) πού διενεργειώ το διαγώνισμοώ .
- Αριθμοώ της αποώ φασης διενεώ ργειας τού σύνοπτικούώ Διαγώνισμούώ
- Την καταληκτικηώ ημερομηνιώα ύποβοληώ ς τών προσφορώών
- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχηώ μεταφορικώών ύπηρεσιώών γραφειακούώ
εξοπλισμούώ και ύλικώών σε διαώ φορες ύπηρεσιώες τού Υπ. Οικονομικώών.
Εντοώ ς τού σφραγισμεώ νού φακεώ λού της προσφοραώ ς θα περιεώ χονται τρειώς (3) ξεχώριστοιώ
σφραγισμεώ νοι φαώ κελοι ώς εξηώ ς:
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ο φαώ κελος θα περιεώ χει:
 Τύποποιημεώ νο Έντύπο Υπεύώ θύνης Δηώ λώσης (ΤΕΥΔ) καταώ τα προβλεποώ μενα στις παρ. 2 & 4
τού αώ ρθρού 79 τού Ν. 4412/2016, σύώ μφώνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούώ σας Αποώ φασης.
 Τα αποδεικτικαώ εώ γγραφα νομιμοποιώησης τού προσφεώ ροντος ηώ τού ύποψηώ φιού νομικούώ
προσώώπού και
 Παραστατικοώ εκπροσώώπησης, εαώ ν οι οικονομικοιώ φορειώς σύμμετεώ χούν με αντιπροώ σώποώ τούς.
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ο φαώ κελος «Τεχνική προσφορά» περιεώ χει:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τού αώ ρθρού 8 τού Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) τού προσφεώ ροντος, στην
οποιώα δηλώώνει την πληώ ρη αποδοχηώ και σύμμοώ ρφώση με τις τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς και τις γενικεώ ς
ύποχρεώώσεις της ύποώ αναώ θεση σύώ μβασης οώ πώς αύταώ οριώζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούώ σας.
Διεύκριώνιση:
Η ανώτεώ ρώ ύπεύώ θύνη δηώ λώση φεώ ρει ημερομηνιώα εντοώ ς τών τελεύταιώών τριαώ ντα ημερολογιακώών
ημερώών προ της καταληκτικηώ ς ημερομηνιώας ύποβοληώ ς τών προσφορώών και δεν απαιτειώται
βεβαιώώση τού γνησιώού της ύπογραφηώ ς αποώ αρμοώ δια διοικητικηώ αρχηώ ηώ τα ΚΕΠ.
Η απαιτούώ μενη καταώ τα ανώτεώ ρώ ύπεύώ θύνη δηώ λώση αφοραώ τούς παρακαώ τώ, οι οποιώ οι και τις
ύπογραώ φούν:
i.
Τούς διαχειριστεώ ς οώ ταν το νομικοώ προώ σώπο ειώναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
ii.
Τον Προώ εδρο τού ΔΣ και τον Διεύθύώ νοντα Σύώ μβούλο, οώ ταν το νομικοώ προώ σώπο ειώναι
Α.Ε.
iii.
Σε καώ θε αώ λλη περιώπτώση νομικούώ προσώώπού τούς νοώ μιμούς εκπροσώώπούς τού.
iv.
Όταν ο προσφεώ ρών ειώναι εώ νώση προμηθεύτώών ηώ κοινοπραξιώα, η δηώ λώση γιώνεται αποώ
καώ θε μεώ λος, πού σύμμετεώ χει σε αύτηώ ν.
2. Τεχνικά στοιχεία
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Τα εώ γγραφα και τα δικαιολογητικαώ πού τεκμηριώώνούν την τεχνικηώ επαώ ρκεια καθώώς και οώ σα στοιχειώα
και εώ γγραφα αναφεώ ρονται στις Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς και Πιώνακα Σύμμοώ ρφώσης τού
Παραρτηώ ματος Α της παρούώ σας διακηώ ρύξης.
Η τεχνικηώ προσφοραώ δύώ ναται επιώσης να περιλαμβαώ νει ύλικοώ τεκμηριώώσης για τις προσφεροώ μενες
ύπηρεσιώες, οώ πώς εγχειριώδια, τεχνικαώ φύλλαώ δια, διαφημιστικαώ φύλλαώ δια κλπ, αποώ τα οποιώα θα
προκύώ πτει η καώ λύψη τών απαιτηώ σεών της διακηώ ρύξης.
Προτεινοώ μενες λύώ σεις πού παρούσιαώ ζούν αποκλιώσεις ηώ ύστεώ ρηση ηώ ειώναι δύσνοώ ητες ηώ ασαφειώς σε
σχεώ ση με τις τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς, απορριώπτονται ώς απαραώ δεκτες.
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Ενδεχοώ μενη εμφαώ νιση οικονομικώών στοιχειώών αποτελειώ λοώ γο αποώ ρριψης της
προσφοραώ ς.
Σε περιώπτώση σύνύποβοληώ ς με την προσφοραώ στοιχειώών και πληροφοριώών εμπιστεύτικούώ
χαρακτηώ ρα η γνώστοποιώηση τών οποιώών, στούς σύνδιαγώνιζοώ μενούς, θα εώ θιγε τα εώ ννομα
σύμφεώ ρονταώ τούς, τοώ τε, ο προσφεώ ρών οφειώλει να σημειώώνει επ’ αύτώών την εώ νδειξη «πληροφοριώες
εμπιστεύτικούώ χαρακτηώ ρα». Σε αντιώθετη περιώπτώση θα δύώ ναται να λαμβαώ νούν γνώώση αύτώών τών
πληροφοριώών οι σύνδιαγώνιζοώ μενοι.
Η εώ ννοια της πληροφοριώας εμπιστεύτικούώ χαρακτηώ ρα αφοραώ μοώ νο την προστασιώα τού απορρηώ τού
πού καλύώ πτει τεχνικαώ ηώ εμπορικαώ ζητηώ ματα της επιχειώρησης τού ενδιαφερομεώ νού. Σύώ μφώνα με το
αώ ρθρο 257 παρ. 3 τού Ν.4412/2016 εφοώ σον εώ νας οικονομικοώ ς φορεώ ας χαρακτηριώζει πληροφοριώες
εμπιστεύτικεώ ς, λοώ γώ ύώ παρξης τεχνικούώ ηώ εμπορικούώ απορρηώ τού, στη σχετικηώ δηώ λώσηώ τού, αναφεώ ρει
ρηταώ οώ λες τις σχετικεώ ς διαταώ ξεις νοώ μού ηώ διοικητικεώ ς πραώ ξεις πού επιβαώ λλούν την εμπιστεύτικοώ τητα
της σύγκεκριμεώ νης πληροφοριώας.
3. Πίνακας Συμμόρφωσης
Υποβαώ λλεται το εώ ντύπο τού Πίνακα Συμμόρφωσης (περιλαμβαώ νεται στο Παραώ ρτημα Α της
παρούώ σας διακηώ ρύξης), σύμπληρώμεώ νο, ύπογεγραμμεώ νο και σφραγισμεώ νο αποώ τον νοώ μιμο/-ούς
εκπροώ σώπο/-ούς τού οικονομικούώ φορεώ α. Ο Πιώνακας Σύμμοώ ρφώσης σε περιώπτώση εώ νώσης
ύποβαώ λλεται ειώτε αποώ οώ λούς τούς φορειώς πού την αποτελούώ ν ειώτε αποώ τον κοινοώ εκπροώ σώποώ τούς.
Έντυπο Πίνακα Συμμόρφωσης
Το ανώτεώ ρώ εώ ντύπο διατιώθεται στούς οικονομικούώ ς φορειώς ελεύώ θερα και αώ μεσα, μεώ σώ τών
ιστοσελιώδών τού Υπ. Οικονομικώών σε δύώ ο μορφεώ ς αρχειώού:
I.
Αρχειώο PDF, ώς παραώ ρτημα με την παρούώ σα Διακηώ ρύξη &
II.
Αρχειώο doc (σε επεξεργαώ σιμη μορφηώ ), για τη διεύκοώ λύνση τών οικονομικώών φορεώ ών
προκειμεώ νού να το σύμπληρώώσούν, να το ύπογραώ ψούν και το ύποβαώ λούν στην Αναθεώ τούσα
Αρχηώ σε εώ ντύπη μορφηώ .
ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Σε ξεχώριστοώ σφραγισμεώ νο φαώ κελο (επιώ ποινηώ αποώ ρριψης) με την εώ νδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετειώται η οικονομικηώ προσφοραώ τού προσφεώ ροντος στο διαγώνισμοώ , η οποιώα θα
πρεώ πει να εώ χει σύνταχθειώ σύώ μφώνα με το Παραώ ρτημα Β της παρούώ σας διακηώ ρύξης, απαραιώτητα σε
δύώ ο αντιώγραφα (εκ τών οποιώών το εώ να πρώτοώ τύπο και το δεύώ τερο φώτοαντιώγραφο).
Στις ανώτεώ ρώ τιμεώ ς τού Πιώνακα Οικονομικηώ ς Προσφοραώ ς σύμπεριλαμβαώ νονται η αμοιβηώ τού
Αναδοώ χού, οι αμοιβεώ ς τών σύνεργατώών τού, οι αμοιβεώ ς τού τεχνικούώ και λοιπούώ προσώπικούώ , το
οποιώ ο θα απασχοληθειώ στο εώ ργο, τα αναλώώσιμα και λοιπαώ ύλικαώ πού θα χρησιμοποιηθούώ ν, το κοώ στος
για τα ύλικαώ σύσκεύασιώας και τις λοιπεώ ς δαπαώ νες σύσκεύασιώας (οώ πώς χαρτοκιβώώτια, αύτοκοώ λλητες
ταινιώες κλπ), οι δαπαώ νες φορτοεκφοώ ρτώσης, τοποθεώ τησης και εώ μφορτης διαδρομηώ ς, τα γενικαώ ηώ
ειδικαώ για τη σύγκεκριμεώ νη περιώπτώση εώ ξοδαώ τού, σύμπεριλαμβανομεώ νών τών ασφαλιστικώών
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εισφορώών και παώ σης φύώ σεώς φορολογικώών ηώ αώ λλών επιβαρύώ νσεών ύπεώ ρ τού Δημοσιώού ηώ ύπεώ ρ
οιούδηώ ποτε τριώτού ηώ σύμπεριλαμβανομεώ νης και καώ θε αώ λλης δαπαώ νης ηώ εξοώ δού πού απαιτειώται ηώ
επιβαρύώ νει τη διεξαγώγηώ τού εώ ργού.
Η οικονομικηώ προσφοραώ θα ειώναι αναλύτικηώ και σύώ μφώνη με το ύποώ δειγμα πού παρατιώθεται στο
Παραώ ρτημα Β της παρούώ σας αποώ φασης, της οποιώας αποτελειώ αναποώ σπαστο τμηώ μα.
Με την ύποβοληώ της προσφοραώ ς θεώρειώται οώ τι ο ύποψηώ φιος αναώ δοχος αποδεώ χεται ανεπιφύώ λακτα
τούς οώ ρούς της παρούώ σας αποώ φασης. Επιώσης, σε περιώπτώση νομικώών προσώώπών, θεώρειώται οώ τι η
ύποβοληώ της προσφοραώ ς και η σύμμετοχηώ στο διαγώνισμοώ εώ χούν εγκριθειώ αποώ το αρμοώ διο οώ ργανο
τού νομικούώ προσώώπού.
Οι τιμεώ ς πρεώ πει να περιλαμβαώ νούν τις ενδεχοώ μενες ύπεώ ρ τριώτών κρατηώ σεις ώς και καώ θε αώ λλη
επιβαώ ρύνση, οώ πώς προβλεώ πεται στη διακηώ ρύξη, εκτοώ ς τού Φ.Π.Α., ο οποιώος θα αναφεώ ρεται χώρισταώ .
Η συνολική τιμή Ρ χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών (βαώ σει
τού πιώνακα στο Παραώ ρτημα Β – Υποώ δειγμα Οικονομικηώ ς Προσφοραώ ς της παρούώ σας).
Ο φαώ κελος «Οικονομική προσφορά» θα περιεώ χει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς τού
Παραρτηώ ματος Β της παρούώ σας, σύμπληρώμεώ νο με τα οικονομικαώ στοιχειώα της προσφοραώ ς,
ύπογεγραμμεώ νο και σφραγισμεώ νο αποώ τον νοώ μιμο/ -ούς εκπροώ σώπο/ -ούς τού οικονομικούώ φορεώ α. Η
οικονομική προσφορά υπογράφεται σε περιώπτώση εώ νώσης ειώτε αποώ οώ λούς τούς φορειώς πού την
αποτελούώ ν ειώτε αποώ τον κοινοώ εκπροώ σώποώ τούς.
Έντύπο οικονομικηώ ς προσφοραώ ς
Το ανώτεώ ρώ εώ ντύπο διατιώθεται στούς οικονομικούώ ς φορειώς δώρεαώ ν, μεώ σώ τών ιστοσελιώδών τού Υπ.
Οικονομικώών σε δύώ ο μορφεώ ς αρχειώού:
Ι. Αρχειώο PDF, ώς παραώ ρτημα με την παρούώ σα Διακηώ ρύξη &
ΙΙ. Αρχειώο doc (σε επεξεργαώ σιμη μορφηώ ), για τη διεύκοώ λύνση τών οικονομικώών φορεώ ών προκειμεώ νού
να το σύμπληρώώσούν, να το ύπογραώ ψούν και το ύποβαώ λούν στην Αναθεώ τούσα Αρχηώ σε εώ ντύπη
μορφηώ .
Με την ύποβοληώ της Προσφοραώ ς θεώρειώται οώ τι ο ύποψηώ φιος αναώ δοχος αποδεώ χεται ανεπιφύώ λακτα
τούς οώ ρούς της παρούώ σας αποώ φασης. Επιώσης, σε περιώπτώση νομικώών προσώώπών, θεώρειώται οώ τι η
ύποβοληώ της Προσφοραώ ς και η σύμμετοχηώ στο διαγώνισμοώ εώ χούν εγκριθειώ αποώ το αρμοώ διο οώ ργανο
τού σύμμετεώ χοντος νομικούώ προσώώπού.
Οι ενδιαφεροώ μενοι θα ύποβαώ λούν τον φαώ κελο της προσφοραώ ς τούς στο κτιώριο της Δ/νσης
Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών, Πειραιώώς & Κολώνούώ 2, 1ος οώ ροφος, γραφειώο 119,
Αθηώ να, ειώτε ιδιοχειώρώς εώ ώς τις 10/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώώρα 14:00, ειώτε ταχύδρομικώώς με
σύστημεώ νη επιστοληώ ηώ Courier, οώ πού θα παραλαμβαώ νεται με αποώ δειξη, με την απαραιώτητη
προύϊ ποώ θεση οώ τι αύτηώ θα περιεώ ρχεται στην παραπαώ νώ Δ/νση μεώ χρι την προηγούώ μενη της
καταληκτικηώ ς ημερομηνιώας ύποβοληώ ς της. Στην περιώπτώση της ταχύδρομικηώ ς αποστοληώ ς το
Υπούργειώο Οικονομικώών ούδεμιώα εύθύώ νη φεώ ρει για τον χροώ νο και το περιεχοώ μενο τών φακεώ λών
προσφοραώ ς πού θα αποσταλούώ ν. Προσφορεώ ς πού κατατιώθενται μεταώ την παραπαώ νώ ημερομηνιώα,
ειώναι εκπροώ θεσμες και επιστρεώ φονται.
5.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ σύμπληρώώνεται, ύπογραώ φεται και ύποβαώ λλεται καταώ περιώπτώση ώς εξηώ ς:


Το μέρος Ι ειώναι σύμπληρώμεώ νο αποώ τη Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών
και οώ λα τα ύποώ λοιπα μεώ ρη (ΙΙ & ΙΙΙ) σύμπληρώώνονται αποώ τον οικονομικοώ φορεώ α, καταώ
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περιώπτώση, και μοώ νο στα πεδιώα πού ηώ δη εώ χούν επιλεγειώ αποώ τη Δ/νση Προμηθειώών,
Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών, οώ πώς εμφαιώνονται στο σύνημμεώ νο ΤΕΥΔ τού
Παραρτηώ ματος Γ’ της παρούώ σας


Το μέρος ΙΙ.Α σύμπληρώώνεται αποώ οώ λούς τούς οικονομικούώ ς φορειώς



Το μέρος ΙΙ.Β σύμπληρώώνεται αποώ οικονομικούώ ς φορειώς καταώ περιώπτώση



Το μέρος ΙΙ.Δ σύμπληρώώνεται στην περιώπτώση ύπεργολαβικηώ ς αναώ θεσης (βλεώ πε παρακαώ τώ
παρ. 5.3)



Το μεώ ρος VI A,B & Γ σύμπληρώώνεται αποώ τούς οικονομικούώ ς φορειώς



Το μέρος VI σύμπληρώώνεται σε καώ θε περιώπτώση με την ημερομηνιώα, τον τοώ πο και την
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.

Επισημαιώνεται οώ τι :


Καώ θε οικονομικοώ ς φορεώ ας πού σύμμετεώ χει μόνος του (αυτοτελώς), πρεώ πει να σύμπληρώώσει
και να ύποβαώ λει ένα ΤΕΥΔ.



Όταν σύμμετεώ χούν οικονομικοιώ φορειώς ύποώ τη μορφηώ εώ νώσης, πρεώ πει να σύμπληρώθειώ και να
ύποβληθειώ για καώ θε φορεώ α –μεώ λος της εώ νώσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποιώ ο παρατιώθενται οι
πληροφοριώες πού απαιτούώ νται σύώ μφώνα με τα μεώ ρη II εώ ώς IV.



Στην περιώπτώση πού ο σύμμετεώ χών οικονομικοώ ς φορεώ ας δηλώώσει πώς θα αναθεώ σει ύποώ
μορφηώ ύπεργολαβιώας ποσοστοώ της σύώ μβασης πού ξεπερναώ ει το 30% της σύνολικηώ ς της αξιώας,
τοώ τε ύποβαώ λλεται μαζιώ με το ΤΕΥΔ τού σύμμετεώ χοντα οικονομικούώ φορεώ α και χωριστό
ΤΕΥΔ εκ μεώ ρούς τού/τών ύπεργολαώ βού/ών (βλεώ πε παρακαώ τώ παρ. 1.3)



Στις περιπτώώσεις οώ πού περισσοώ τερα αποώ εώ να αώ τομα ειώναι μεώ λη τού διοικητικούώ ,
διεύθύντικούώ ηώ εποπτικούώ οργαώ νού ενοώ ς οικονομικούώ φορεώ α ηώ εώ χούν εξούσιώα
εκπροσώώπησης, ληώ ψης αποφαώ σεών ηώ ελεώ γχού σε αύτοώ , τοώ τε όλα τα παραπάνω πρόσωπα
θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.

5.3 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
α) Η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών απαιτειώ αποώ τον προσφεώ ροντα να
αναφεώ ρει στην προσφοραώ τού το τμηώ μα (ποσοστοώ ) της σύώ μβασης πού προτιώθεται να αναθεώ σει ύποώ
μορφηώ ύπεργολαβιώας σε τριώτούς, καθώώς και τούς ύπεργολαώ βούς πού προτειώνει, σύμπληρώώνοντας το
Μεώ ρος ΙΙ.Δ τού ΤΕΥΔ.
β) Σύώ μφώνα με την παρ. 6 τού αώ ρθρού 131 τού Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%,
τοώ τε ύποβαώ λλει ύποχρεώτικαώ χωριστό/ά ΤΕΥΔ οώ πού παρατιώθενται οι πληροφοριώες πού
απαιτούώ νται σύώ μφώνα με τις ενοώ τητες Α και Β τού Μεώ ρούς ΙΙΙ τού ΤΕΥΔ για καθεώ ναν αποώ τον/τούς
ύπεργολαώ βο/ούς, προκειμεώ νού να επαληθεύτειώ η μη σύνδρομηώ τών λοώ γών αποκλεισμούώ τών αώ ρθρών
73 και 74 τού Ν.4412/2016. Όταν αποώ την ώς αώ νώ επαληώ θεύση προκύώ πτει οώ τι σύντρεώ χούν λοώ γοι
αποκλεισμούώ , τοώ τε η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών απαιτειώ αποώ τον αναώ δοχο
να τον/ τούς αντικαταστηώ σει. Τονιώζεται πώς οώ ταν ο/οι ύπεργολαώ βος/ύπεργολαώ βοι παρούσιαώ ζονται
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μεταώ την αναώ θεση της σύώ μβασης, προσκομιώζούν τα πιστοποιητικαώ
δικαιολογητικαώ .

και λοιπαώ

σχετικαώ

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορεώ ς θα αποσφραγιστούώ ν αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ , σε ημερομηνιώα
πού αύτηώ θα οριώσει με εώ γγραφοώ της ενημερώώνοντας τούς ύποψηώ φιούς προμηθεύτεώ ς. Για την
αποσφραώ γιση τών προσφορώών ισχύώ ούν τα εξηώ ς:
α) Αποσφραγιώζεται ο κύριώώς φαώ κελος.
β) Αποσφραγιώζονται και μονογραώ φονται οι φαώ κελοι τών Δικαιολογητικώών και οι Τεχνικεώ ς
Προσφορεώ ς καταώ φύώ λλο αποώ οώ λα τα μεώ λη της Επιτροπηώ ς.
γ) Ο φαώ κελος της οικονομικηώ ς προσφοραώ ς δεν αποσφραγιώζεται, αλλαώ μονογραώ φεται αποώ την
Επιτροπηώ .
δ) Η Επιτροπηώ Διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ θα ξεκινηώ σει με την αξιολοώ γηση τών τεχνικώών
προσφορώών και εφοώ σον τα χρονικαώ περιθώώρια το επιτρεώ πούν μπορειώ να ακολούθηώ σει στην ιώδια
σύνεδριώαση το αώ νοιγμα τών οικονομικώών προσφορώών και να σύνταχθειώ εώ να πρακτικοώ
τεχνικοοικονομικηώ ς αξιολοώ γησης τών προσφορώών ειώτε ύπαώ ρχει αποώ ρριψη ειώτε οώ χι. Η Επιτροπηώ
Διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ αξιολογειώ τα οικονομικαώ στοιχειώα με κριτηώ ριο κατακύώ ρώσης την πλεώ ον
σύμφεώ ρούσα αποώ οικονομικηώ αώ ποψη προσφοραώ βαώ σει της τιμηώ ς.
Ε) Ως κριτηώ ριο για την επιλογηώ αναδοώ χού θα ειώναι αύτοώ της πλεώ ον σύμφεώ ρούσας αποώ οικονομικηώ
αώ ποψη προσφοραώ ς, μοώ νο βαώ σει τιμηώ ς.
Η Επιτροπηώ Διενεώ ργειας και Αξιολοώ γησης προσφορώών θα αξιολογηώ σει την οικονομικηώ προσφοραώ τού
καώ θε προσφεώ ροντα σύώ μφώνα με τον καώ τώθι τύώ πο:
P= Σ.Β1(Ρ1) + Σ.Β2(Ρ2) + Σ.Β.3(Ρ3) + Σ.Β.4(Ρ4) +Σ.Β.5(Ρ5) + Σ.Β.6(Ρ6) +Σ.Β.7(Ρ7) + Σ.Β.8(Ρ8) +
Σ.Β.9(Ρ9) + Σ.Β.₁₀(P₁₀), οώ πού:
Ρ ειώναι η σύνολικηώ τιμηώ τού προσφεώ ροντα προ Φ.Π.Α,
Σ.Β.1, Σ.Β.2, Σ.Β.3, …, Σ.Β.9 ειώναι οι σύντελεστεώ ς βαρύώ τητας για καώ θε ειώδος χρεώ ώσης. Οι τιμεώ ς τών
σύντελεστώών βαρύώ τητας παρατιώθενται στο Παραώ ρτημα ΙΙ της παρούώ σας.
Ρ1 ειώναι η χρεώ ώση αναώ εργατοώώρα για μετακοώ μιση πού πραγματοποιειώται μεταξύώ κτιριώών τού Υπ.
Οικονομικώών,
Ρ2 ειώναι η χρεώ ώση αναώ εργατοώώρα για μετακοώ μιση πού πραγματοποιειώται εντοώ ς κτιριώού τού Υπ.
Οικονομικώών
Ρ3ειώναι η χρεώ ώση αναώ εργατοώώρα
για ειδικεώ ς περιπτώώσεις (μετακομιώσεις το βραώ δύ ηώ
σαββατοκύώ ριακα)
Ρ4 ειώναι η χρεώ ώση αναώ ώώρα για χρηώ ση γερανοφοώ ρού οχηώ ματος για την 1 η ώώρα,
Ρ5ειώναι η χρεώ ώση αναώ ώώρα για χρηώ ση γερανοφοώ ρού οχηώ ματος μεταώ την παρεώ λεύση της 1 ης ώώρας,
Ρ6 ειώναι η χρεώ ώση αναώ ώώρα για χρηώ ση ανύψώτικούώ -αναβατοώ ριού για την 1 η ώώρα,
Ρ₇ ειώναι η χρεώ ώση αναώ ώώρα για χρηώ ση ανύψώτικούώ -αναβατοώ ριού μεταώ την παρεώ λεύση της 1 ης ώώρας
Ρ₈ ειώναι η τιμηώ αναώ δρομολοώ γιο εντοώ ς Ν. Αττικηώ ς με μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού φορτιώού αποώ 10 – 20
m3
Ρ₉ ειώναι η τιμηώ αναώ δρομολοώ γιο εντοώ ς Ν. Αττικηώ ς με μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού φορτιώού αποώ 20 – 30
m3,
Ρ₁₀ ειώναι η τιμηώ αναώ δρομολοώ γιο εντοώ ς Ν. Αττικηώ ς με μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού φορτιώού αώ νώ τών
30 m3,
Μειοδοώ της ανακηρύώ σσεται ο προσφεώ ρών με την χαμηλοώ τερη τιμηώ Ρ.
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Ισοώ τιμες προσφορεώ ς
Σε περιώπτώση πού προκύώ ψούν ισοώ τιμες προσφορεώ ς, δηλαδηώ προσφορεώ ς πού εώ χούν την ιώδια ακριβώώς
τιμηώ Ρ τού ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρεχοώ μενης ύπηρεσιώας η Αναθεώ τούσα Αρχηώ
επιλεώ γει τον αναώ δοχο με κληώ ρώση μεταξύώ τών οικονομικώών φορεώ ών πού ύπεώ βαλαν ισοώ τιμες
προσφορεώ ς. Η κληώ ρώση γιώνεται ενώώπιον της Επιτροπηώ ς διενεώ ργειας και αξιολοώ γησης προσφορώών
και παρούσιώα αύτώών τών οικονομικώών φορεώ ών και το αποτεώ λεσμα καταγραώ φεται στο πρακτικοώ .

Η Επιτροπηώ αφούώ λαώ βει ύποώ ψη της, τα στοιχειώα τών φακεώ λών τών Προσφορώών, τη σύμφώνιώα τών
Προσφορώών με τούς οώ ρούς της Διακηώ ρύξης, τα αποτελεώ σματα της αξιολοώ γησης τών Προσφορώών και
την πληροώ τητα τών κατατεθειμεώ νών δικαιολογητικώών προβαιώνει στην οριστικηώ καταώ ταξη τών
Προσφορώών και γνώμοδοτειώ για την κατακύώ ρώση τού διαγώνισμούώ ύπεώ ρ τού τελικαώ
επικρατεώ στερού Υποψηφιώού.
Σε καώ θε σταώ διο της αξιολοώ γησης τών Προσφορώών, η αρμοώ δια Επιτροπηώ σύνταώ σσει πρακτικαώ στα
οποιώα τεκμηριώώνει την αποδοχηώ ηώ την αποώ ρριψη τών Προσφορώών, τα οποιώα παραδιώδει στην Δ/νση
Προμηθειώών σε πεώ ντε (5) αντιώτύπα.
Το πρακτικοώ της τελικηώ ς επιλογηώ ς αναδοώ χού, καθώώς και καώ θε αώ λλο στοιχειώ ο τού διαγώνισμούώ (οικον.
προσφορεώ ς, δικαιολογητικαώ , επιστολεώ ς κ.λ.π.) θα κατατεθούώ ν στη Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης
Υλικούώ & Υποδομώών.
Οι προσφορεώ ς, με ποινηώ αποκλεισμούώ , θα πρεώ πει να ειώναι πληώ ρεις και αναλύτικεώ ς, να αιτιολογούώ ν και
να δικαιολογούώ ν πληώ ρώς το προσφεροώ μενο ανταώ λλαγμα.
7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μεταώ την ολοκληώ ρώση της αξιολοώ γησης τών οικονομικώών προσφορώών και της σύώ νταξης τού
σχετικούώ πρακτικούώ αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ , και εντοώ ς προθεσμιώας
δεκαπέντε (15) ημερών αποώ την ειδοποιώησηώ τού αποώ την Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ
& Υποδομώών, ο ύποψηώ φιος τού οποιώ ού η προσφοραώ αναδειώχθηκε ώς η πλεώ ον σύμφεώ ρούσα αποώ
οικονομικηώ αώ ποψη προσφοραώ βαώ σει τιμηώ ς («προσώρινοώ ς αναώ δοχος») ύποχρεούώ ται να ύποβαώ λει μεώ σα
σε σφραγισμεώ νο φαώ κελο ο οποιώος θα φεώ ρει την σηώ μανση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” τα
πρώτοώ τύπα ηώ αντιώγραφα, σύώ μφώνα με τις διαταώ ξεις τού αώ ρθρού 1 τού ν. 4250/2014, τών
δικαιολογητικώών πού αποδεικνύώ ούν τα οώ σα δηλώώθηκαν στο Τύποποιημεώ νο Έντύπο Υπεύώ θύνης
Δηώ λώσης, σύώ μφώνα με τα αώ ρθρα 79 και καταώ περιώπτώση τού αώ ρθρού 80 τού Ν. 4412/2016.
Επισημαιώνεται οώ τι σε περιώπτώση πού δεν προσκομισθούώ ν οώ λα τα ανώτεώ ρώ δικαιολογητικαώ ηώ
ύπαώ ρχούν ελλειώψεις σε αύταώ η επιτροπηώ αξιολοώ γησης δύώ ναται με εώ γγραφη ειδοποιώηση να ζητηώ σει
στον προσώρινοώ αναώ δοχο να τα προσκομιώσει ηώ να τα σύμπληρώώσει εντοώ ς πεώ ντε (5) ημερώών.
Ο φαώ κελος παραδιώδεται στην επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ . Η ημερομηνιώα και η ώώρα πού
θα αποσφραγισθειώ ο φαώ κελος “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” θα γνώστοποιηθειώ με
προώ σκληση πού θα σταλειώ αποώ την επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ στούς σύμμετεώ χοντες
τών οποιώών οι προσφορεώ ς εώ χούν γιώνει τεχνικαώ και οικονομικαώ αποδεκτεώ ς. Μεταώ την ολοκληώ ρώση της
διαδικασιώας ελεώ γχού τών δικαιολογητικώών κατακύώ ρώσης, η επιτροπηώ διενεώ ργειας τού διαγώνισμούώ
προβαιώνει στην σύώ νταξη τού σχετικούώ πρακτικούώ το οποιώο θα ύποβαώ λει στην Δ/νση Προμηθειώών,
Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών για την εώ κδοση της τελικηώ ς αποώ φασης κατακύώ ρώσης.
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8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
Τα δικαιολογητικαώ κατακύώ ρώσης (αποδεικτικαώ μεώ σα) πού καλειώται να ύποβαώ λει εμπροώ θεσμα ο
προσώρινοώ ς αναώ δοχος ειώναι τα εξηώ ς:
Α) Για τα οώ σα δηλώώθηκαν στο μεώ ρος ΙΙΙ.Α τού ΤΕΥΔ (Λοώ γοι αποκλεισμούώ πού σχετιώζονται με
ποινικεώ ς καταδιώκες), αποώ σπασμα ποινικούώ μητρώώού (εώ κδοση τελεύταιώού τριμηώ νού αποώ τη ληώ ξη
της προθεσμιώας ύποβοληώ ς προσφορώών) ηώ ελλειώψει αύτούώ , ισοδύώ ναμο εγγραώ φού πού εκδιώδεται
αποώ αρμοώ δια δικαστικηώ ηώ διοικητικηώ αρχηώ , αποώ το οποιώο προκύώ πτει οώ τι πληρούώ νται αύτεώ ς οι
προύϊ ποθεώ σεις.
Το παροώ ν δικαιολογητικοώ εκδιώδεται για καθεώ να αποώ τα προώ σώπα πού ύπογραώ φούν το ΤΕΥΔ.
Β) Για τα οώ σα δηλώώθηκαν στο μεώ ρος ΙΙΙ.Β τού ΤΕΥΔ (Λοώ γοι πού σχετιώζονται με την καταβοληώ
φοώ ρών ηώ εισφορώών κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης):
Ι) για την καταβοληώ φοώ ρών, αποδεικτικοώ ενημεροώ τητας για χρεώ η προς το ελληνικοώ δημοώ σιο.
ΙΙ) για την καταβοληώ εισφορώών κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης, πιστοποιητικαώ πού εκδιώδονται αποώ
την αρμοώ δια, καταώ περιώπτώση, αρχηώ τού ελληνικούώ κραώ τούς, περιώ τού οώ τι εώ χούν εκπληρώθειώ
οι ύποχρεώώσεις τού φορεώ α, οώ σον αφοραώ στην καταβοληώ τών εισφορώών κοινώνικηώ ς
ασφαώ λισης, σύώ μφώνα με την ισχύώ ούσα ελληνικηώ νομοθεσιώα (θα αφοραώ την κύώ ρια και την
επικούρικηώ ασφαώ λιση).
Γ) Για τα οώ σα δηλώώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή
επαγγελματικό παράπτωμα):
Ι) για τις κατασταώ σεις της υποπερίπτωσης ΙΙ της περίπτωσης Γ της παραγραώ φού 12.1
πιστοποιητικοώ πού εκδιώδεται αποώ την αρμοώ δια, καταώ περιώπτώση αρχηώ . Εαώ ν δεν εκδιώδεται τεώ τοιού
ειώδούς εώ γγραφο ηώ πιστοποιητικοώ ηώ οώ πού το εώ γγραφο ηώ το πιστοποιητικοώ αύτοώ δεν καλύώ πτει οώ λες τις
περιπτώώσεις πού αναφεώ ρονται στην περιώπτώση Γ τού ανώτεώ ρώ αώ ρθρού, το εώ γγραφο ηώ το
πιστοποιητικοώ μπορειώ να αντικαθιώσταται αποώ εώ νορκη βεβαιώώση ηώ ενώώπιον αρμοώ διας δικαστικηώ ς ηώ
διοικητικηώ ς αρχηώ ς, σύμβολαιογραώ φού ηώ αρμοώ διού επαγγελματικούώ ηώ εμπορικούώ οργανισμούώ τού
κραώ τούς -μεώ λούς ηώ της χώώρας καταγώγηώ ς ηώ της χώώρας οώ πού ειώναι εγκατεστημεώ νος ο οικονομικοώ ς
φορεώ ας.
Οι αρμοώ διες δημοώ σιες αρχεώ ς παρεώ χούν, οώ πού κριώνεται αναγκαιώο, επιώσημη δηώ λώση στην οποιώα
αναφεώ ρεται οώ τι δεν εκδιώδονται τα εώ γγραφα ηώ τα πιστοποιητικαώ της παρούώ σας παραγραώ φού ηώ οώ τι τα
εώ γγραφα αύταώ δεν καλύώ πτούν οώ λες τις περιπτώώσεις πού αναφεώ ρονται της περιώπτώσης Γ της
παραγραώ φού 12.1.
ΙΙ) Για την υποπερίπτωση Ι της περίπτωσης Γ της παραγραώ φού 12.1, ηώ τοι για τη μη αθεώ τηση τών
ισχύούσώών ύποχρεώώσεών πού προβλεώ πονται στις παρ 2 τού αώ ρθρού 18 τού Ν. 4412/2016, καθώώς
και για την υποπερίπτωση ΙΙΙ της περίπτωσης Γ τού ιώδιας παραγραώ φού, ηώ τοι για τη μη ύπαγώγηώ
στις περιπτώώσεις της περ. θ της παρ 4 τού ν. 4412/2016, Υπεύώ θύνη Δηώ λώση τού προσφεώ ροντος
ενώώπιον αρμοώ διας δικαστικηώ ς ηώ διοικητικηώ ς αρχηώ ς, σύμβολαιογραώ φού ηώ αρμοώ διού επαγγελματικούώ ηώ
εμπορικούώ οργανισμούώ της χώώρας οώ τι δεν σύντρεώ χούν στο προώ σώποώ τού οι οριζοώ μενοι στο μεώ ρος
λοώ γοι αποκλεισμούώ .
Για τα οώ σα δηλώώθηκαν στο μέρος ΙΙ.Α & μέρος ΙV του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τον
οικονομικό φορέα & κριτήρια επιλογής), ύποβαώ λλονται:
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Νομιμοποιητικαώ εώ γγραφα νοώ μικών προσώώπών (οικονομικώών φορεώ ών)
Πιστοποιητικοώ τού Γ.Ε.Μ.Η. (εώ κδοσης τελεύταιώού διμηώ νού αποώ τη ληώ ξη της προθεσμιώας
ύποβοληώ ς προσφορώών) με το οποιώο πιστοποιειώται η εγγραφηώ τούς σε αύτοώ και το ειδικοώ
επαώ γγελμα τούς /αντικειώμενο της επιχειρηματικηώ ς τούς δραστηριοώ τητας το οποιώ ο θα πρεώ πει
σε καώ θε περιώπτώση να ειώναι σύναφεώ ς το αντικειώμενο τού παροώ ντος διαγώνισμούώ .
Στην περιώπτώση φύσικούώ προσώώπού, βεβαιώώση αποώ την αρμοώ δια Δ.Ο.Υ. για την εώ ναρξη
επιτηδεύώ ματος ηώ /και μεταβοληώ ς της ώς προς τη δραστηριοώ τητα, η οποιώα να σχετιώζεται με το
αντικειώμενο της παρούώ σας.

Δ) Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας τών φορτηγώών ηώ τών μεώ σών μεταφοραώ ς με τα οποιώα θα
πραγματοποιηθειώ η παροχηώ τών μεταφορικώών ύπηρεσιώών.
Ε) Πιστοποιητικά καταλληλότητας μηχανημάτων τού ανύψώτικούώ – αναβατοριώού και τού
γερανοφοώ ρού οχηώ ματος με τα οποιώα θα πραγματοποιηθειώ η παροχηώ τών μεταφορικώών ύπηρεσιώών.
Τα παροώ ντα δικαιολογητικαώ ύποβαώ λλονται για τον οικονομικοώ φορεώ α –προσώρινοώ αναώ δοχο και στην
περιώπτώση πού ειώναι εώ νώση για καώ θε φορεώ α –μεώ λος της. Σε περιώπτώση ύπεργολαβιώας της
παραγραώ φού5.3 της παρούώ σας, ύποβαώ λλονται και για τον ύπεργολαώ βο.

9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών κοινοποιειώ αμεώ σώς την αποώ φαση
κατακύώ ρώσης, μαζιώ με αντιώγραφο οώ λών τών πρακτικώών της διαδικασιώας ελεώ γχού και αξιολοώ γησης
τών προσφορώών, σε καώ θε προσφεώ ροντα εκτοώ ς αποώ τον προσώρινοώ αναώ δοχο με καώ θε προώ σφορο
τροώ πο, οώ πώς με τηλεομοιοτύπιώα, ηλεκτρονικοώ ταχύδρομειώο κ.λπ. επιώ αποδειώξει. Καταώ της αποώ φασης
αύτηώ ς χώρειώ εώ νσταση τού αώ ρθρού 127 τού Ν.4412/16.
Μεταώ την παρεώ λεύση της προθεσμιώας (5 ημεώ ρες) αώ σκησης εώ νδικών μεώ σών καταώ της αποώ φασης
κατακύώ ρώσης, η Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών κοινοποιειώ την αποώ φαση
κατακύώ ρώσης στον αναώ δοχο και τον προσκαλειώ να προσεώ λθει για την ύπογραφηώ της σύώ μβασης,
εντοώ ς ειώκοσι (20) ημερώών αποώ την κοινοποιώηση σχετικηώ ς εώ γγραφης ειδικηώ ς προώ σκλησης,
προσκομιώζοντας:


Εγγύητικηώ επιστοληώ καληώ ς εκτεώ λεσης πού να καλύώ πτει το 5% της σύμβατικηώ ς αξιώας τών
παρεχοώ μενών ύπηρεσιώών χώριώς Φ.Π.Α, με χροώ νο ισχύώ ος πλεώ ον δύώ ο (2) μηνώών αποώ το χροώ νο
ισχύώ ος της σύώ μβασης ηώ τοι μεώ χρι 28/2/2019. Η Εγγύώ ηση καληώ ς εκτεώ λεσης καταπιώπτει στην
περιώπτώση παραώ βασης τών οώ ρών της σύώ μβασης, οώ πώς αύτηώ ειδικοώ τερα οριώζει.



Όλα τα νομιμοποιητικαώ εώ γγραφα τού ύπεύθύώ νού για την ύπογραφηώ της σύώ μβασης

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύώ μβαση θεώρειώται οώ τι εκτελεώ στηκε οώ ταν:
α) Έληξε η χρονικηώ διαώ ρκεια της σύώ μβασης ηώ εξαντληώ θηκε ο διαθεώ σιμος προύϊ πολογισμοώ ς.
β) Παρεληώ φθησαν οριστικαώ και ποιοτικαώ οι Υπηρεσιώες Μεταφοραώ ς.
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γ) Έγινε η αποπληρώμηώ τού σύμβατικούώ τιμηώ ματος, αφούώ προηγούμεώ νώς επιβληώ θηκαν κύρώώσεις ηώ
εκπτώώσεις και
δ) Εκπληρώώθηκαν και οι λοιπεώ ς σύμβατικεώ ς ύποχρεώώσεις και αποώ τα δύώ ο σύμβαλλοώ μενα μεώ ρη και
αποδεσμεύώ τηκαν οι σχετικεώ ς εγγύηώ σεις καταώ τα προβλεποώ μενα αποώ τη σύώ μβαση.
10.1 Τρόποι διενέργειας ελέγχου
Επειδηώ η εκτεώ λεση της ανώτεώ ρώ σύώ μβασης απαιτειώ επιτοώ πια παρακολούώ θηση σε καώ θε Υπηρεσιώα πού
θα εώ χει αναώ γκη για παροχηώ μεταφορικώών ύπηρεσιώών θα οριστειώ εώ νας/ηώ δύώ ο ύπαώ λληλοώ ς/οι της ώς
αρμοώ διος/οι και ύπεύώ θύνος/οι για τον επιτοώ πιο εώ λεγχο προκειμεώ νού να βεβαιώώνεται αποώ την
Υπηρεσιώα για την οποιώα πραγματοποιούώ νται οι ύπηρεσιώες μεταφοραώ ς οώ τι πραώ γματι παρασχεώ θηκαν
οι εν λοώ γώ ύπηρεσιώες. Ο εώ λεγχος αύτοώ ς μπορειώ να περιλαμβαώ νει, μη περιοριστικαώ , καταμεώ τρηση
κούτιώών, γραφειώών κλπ πού φορτώώθηκαν, εώ λεγχο ανθρώποώρώών και καταμεώ τρηση προσώπικούώ
πού χρησιμοποιηώ θηκαν αποώ τον αναώ δοχο, ύπογραφηώ και παραλαβηώ φορτώτικώών ηώ δελτιώών
αποστοληώ ς ηώ αώ λλών στοιχειώών μεταφοραώ ς τού αναδοώ χού, τηώ ρηση Δελτιώών Εισαγώγηώ ς και Εξαγώγηώ ς
της Αποθηώ κης της Υπηρεσιώας κλπ.
10.2 Ενέργειες Επιτροπής Παραλαβής
Βαώ σει τών βεβαιώώσεών τών Υπηρεσιώών, τών σχετικώών Δελτιώών Εισαγώγηώ ς και Εξαγώγηώ ς στις
αποθηώ κες τών Υπηρεσιώών, τών σχετικώών δελτιώών αποστοληώ ς, φορτώτικώών και τιμολογιώών τού
αναδοώ χού θα σύνταώ σσεται πρακτικοώ οριστικηώ ς παραλαβηώ ς αποώ την αρμοώ δια Επιτροπηώ Παραλαβηώ ς.
Σε περιώπτώση οριστικηώ ς αποώ ρριψης ολοώ κληρού ηώ μεώ ρούς τών παρεχοώ μενών ύπηρεσιώών, με εώ κπτώση
επιώ της σύμβατικηώ ς αξιώας, με αποώ φαση της αναθεώ τούσας αρχηώ ς μπορειώ να εγκριώνεται αντικαταώ σταση
τών ύπηρεσιώών αύτώών με αώ λλες, πού να ειώναι σύώ μφώνες με τούς οώ ρούς της σύώ μβασης, μεώ σα σε τακτηώ
προθεσμιώα πού οριώζεται αποώ την αποώ φαση αύτηώ . Αν η αντικαταώ σταση γιώνεται μεταώ τη ληώ ξη της
σύνολικηώ ς διαώ ρκειας της σύώ μβασης, η προθεσμιώα πού οριώζεται για την αντικαταώ σταση δεν μπορειώ να
ειώναι μεγαλύώ τερη τού 25% της σύνολικηώ ς διαώ ρκειας της σύώ μβασης, ο δε αναώ δοχος ύποώ κειται σε
ποινικεώ ς ρηώ τρες, σύώ μφώνα με το αώ ρθρο 218 τού ν. 4412/2016 και το αώ ρθρο 24 της παρούώ σας, λοώ γώ
εκπροώ θεσμης παραώ δοσης. Αν ο αναώ δοχος δεν αντικαταστηώ σει τις ύπηρεσιώες πού απορριώφθηκαν
μεώ σα στην προθεσμιώα πού τού ταώ χθηκε και εφοώ σον εώ χει ληώ ξει η σύνολικηώ διαώ ρκεια, κηρύώ σσεται
εώ κπτώτος και ύποώ κειται στις προβλεποώ μενες κύρώώσεις.
Καταώ τα λοιπαώ σχετικαώ με την παραλαβηώ τών παρεχοώ μενών ύπηρεσιώών ισχύώ ούν τα οριζοώ μενα αώ ρθρο
219 τού Ν.4412/2016.
11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι ύπηρεσιώες παρασχεθούώ ν μεταώ την προβλεποώ μενη προθεσμιώα τών πεώ ντε (5) ημερώών για
μεταφορεώ ς εντοώ ς Ν. Αττικηώ ς, επιβαώ λλεται ρηώ τρα πού καθοριώζεται ώς εξηώ ς:
α) για καθύστεώ ρηση πού περιοριώζεται σε χρονικοώ διαώ στημα πού δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεποώ μενης σύνολικηώ ς διαώ ρκειας της σύώ μβασης ηώ σε περιώπτώση τμηματικώών προθεσμιώών της
αντιώστοιχης προθεσμιώας, επιβαώ λλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
τών ύπηρεσιώών πού παρασχεώ θηκαν εκπροώ θεσμα,
β) για καθύστεώ ρηση που υπερβαίνει το 50% επιβαώ λλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επιώ της
σύμβατικηώ ς αξιώας τών ύπηρεσιώών πού παρασχεώ θηκαν εκπροώ θεσμα. Καταώ τον ύπολογισμοώ της
καθύστεώ ρησης δεν λαμβαώ νεται ύποώ ψη ο χροώ νος πού παρηώ λθε πεώ ραν τού εύώ λογού, καταώ τα διαώ φορα
σταώ δια τών διαδικασιώών, για το οποιώ ο δεν εύθύώ νεται ο αναώ δοχος και παρατειώνεται αντιώστοιχα ο
χροώ νος παροχηώ ς.
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Η παροχηώ τών ύπηρεσιώών παραλαμβαώ νεται αποώ την αρμοώ δια Επιτροπηώ Παραλαβηώ ς. Η επιτροπηώ
παραλαβηώ ς μεταώ τον εώ λεγχο τών βεβαιώώσεών και τών σχετικώών παραστατικώών, σύνταώ σσει
πρώτοώ κολλο παραλαβηώ ς (με τύχοώ ν παρατηρηώ σεις ηώ διορθώώσεις πού πρεώ πει να γιώνούν) ηώ αποώ ρριψης.
Σε περιώπτώση πού ο αναώ δοχος δεν ανταποκριθειώ στις σύμβατικεώ ς τού ύποχρεώώσεις η Αναθεώ τούσα
Αρχηώ μπορειώ να επιβαώ λλει τις κύρώώσεις πού προβλεώ πονται στα αώ ρθρα 72, 203, 207, 213, 218, 220
τού Ν. 4412/2016.
12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
12.1 Χρηματοδότηση
Η παροχηώ τών ύπηρεσιώών χρηματοδοτειώται αποώ Πιστώώσεις τού Προύϊ πολογισμούώ τού Υπούργειώού
Οικονομικώών, Ειδικούώ Φορεώ α 23-110, αποώ τον ΚΑΕ 0829 «Λοιπεώ ς Μεταφορεώ ς ».
Η σύνολικηώ δαπαώ νη πού δεν θα ύπερβαιώνει τις σαραώ ντα χιλιαώ δες εύρώώ (40.000,00€)
σύμπεριλαμβανομεώ νού τού Φ.Π.Α. θα βαρύώ νει τον προύϊ πολογισμοώ εξοώ δών τού Υπούργειώού
Οικονομικώών οικονομικούώ εώ τούς 2018 με Ειδικοώ Φορεώ α 23-110 και ΚΑΕ 0829.
12.2 Φόροι-Κρατήσεις
 Η αμοιβηώ τού αναδοώ χού ύποώ κειται στις ισχύώ ούσες καώ θε φοραώ νοώ μιμες κρατηώ σεις, οι οποιώες
βαρύώ νούν τον Αναώ δοχο.
 Καταώ την πληρώμηώ τού αναδοώ χού παρακρατειώται ο φοώ ρος εισοδηώ ματος επιώ της καθαρηώ ς
σύμβατικηώ ς αξιώας, σύώ μφώνα με τις ισχύώ ούσες διαταώ ξεις τού Κώώδικα Φορολογιώας
Εισοδηώ ματος (ν. 4172/2013).
 Ο Φ.Π.Α βαρύώ νει το Ελληνικοώ Δημοώ σιο.
Τον Αναώ δοχο βαρύώ νούν οώ λες οι νοώ μιμες κρατηώ σεις και οι φοώ ροι, τα εώ ξοδα σύσκεύασιώας, μεταφοραώ ς
και εκφοώ ρτώσης στον τοώ πο προορισμούώ και καώ θε δαπαώ νη απαιτούώ μενη για την ολοκληώ ρώση της
παροχηώ ς της ύπηρεσιώας πλην τού αναλογούώ ντα Φ.Π.Α. ο οποιώος βαρύώ νει το Δημοώ σιο.
12.3 Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρώμηώ τού αναδοώ χού θα γιώνεται απολογιστικαώ στο τεώ λος καώ θε εντοληώ ς μεταφοραώ ς για το
σύώ νολο τών ύπηρεσιώών πού παρασχεώ θηκαν.
Η πληρώμηώ τού αναδοώ χού θα γιώνει μεταώ την οριστικηώ ποσοτικηώ και ποιοτικηώ παραλαβηώ τών
μεταφορικώών ύπηρεσιώών αποώ την αρμοώ δια Επιτροπηώ Παραλαβηώ ς, με την απαραιώτητη προσκοώ μιση
οώ λών τών νοώ μιμών δικαιολογητικώών πού προβλεώ πονται αποώ τις ισχύώ ούσες διαταώ ξεις καταώ το χροώ νο
πληρώμηώ ς, καθώώς και καώ θε αώ λλού δικαιολογητικούώ πού τύχοώ ν ηώ θελε ζητηθειώ αποώ τις αρμοώ διες
Υπηρεσιώες πού διενεργούώ ν τον εώ λεγχο και την πληρώμηώ , επιώσης σε χροώ νο προσδιοριζοώ μενο αποώ την
αναγκαιώα διοικητικηώ διαδικασιώα για εώ κδοση τών σχετικώών ενταλμαώ τών.
12.4 Δικαιολογητικά Πληρωμής
Για την καώ θε πληρώμηώ θα κατατιώθενται στη Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ και Κτιριακώών
Υποδομώών τα παρακαώ τώ δικαιολογητικαώ :
Α) Έγγραφο τραπεώ ζης στην οποιώα επιθύμειώ ο αναώ δοχος να γιώνεται η πληρώμηώ και στο οποιώ ο θα
αναγραώ φεται ο αριθμοώ ς ΙΒΑΝ.
Β) Τιμολοώ γιο πού θα εκδιώδεται μεταώ την ολοκληώ ρώση της μεταφοραώ ς και θα περιλαμβαώ νει τις
χρεώώσεις με το σύώ νολο τών παρεχοώ μενών ύπηρεσιώών μεταφοραώ ς πού πραγματοποιηώ θηκαν. Το
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τιμολοώ γιο θα φεώ ρει την εώ νδειξη «Εξοφληώ θηκε». Εαώ ν το τιμολοώ γιο δεν φεώ ρει την ώς αώ νώ εώ νδειξη ο
αναώ δοχος θα πρεώ πει να προσκομιώσει εξοφλητικηώ αποώ δειξη.
Γ) Τα Δελτιώα Αποστοληώ ς ηώ τις Φορτώτικεώ ς με τα οποιώα πραγματοποιηώ θηκαν οι ύπηρεσιώες
μεταφοραώ ς εντοώ ς αύτούώ τού τριμηώ νού.
Δ) Πρώτοώ κολλο Παραλαβηώ ς αποώ την αρμοώ δια Επιτροπηώ Παραλαβηώ ς η οποιώα θα πιστοποιηώ σει οώ τι
πραώ γματι παρασχεώ θηκαν οι μεταφορικεώ ς ύπηρεσιώες αποώ τον αναώ δοχο, σύώ μφώνα με το αώ ρθρο 219
τού Ν. 4412/2016, σύώ μφώνα με τις βεβαιώώσεις τών Υπηρεσιώών για τις οποιώες πραγματοποιηώ θηκαν
οι εντολεώ ς μεταφοραώ ς. Στις βεβαιώώσεις θα γιώνεται ειδικηώ αναφοραώ στα ειώδη πού φορτώώθηκαν, στις
παρεχοώ μενες
ύπηρεσιώες
πού
πραγματοποιηώ θηκαν,
στις
εργατοώώρες
πού
εώ γιναν
(σύμπεριλαμβανομεώ νού τοώ σο τού αναβατοριώού οώ σο και τού γερανοφοώ ρού μηχανηώ ματος με την
καταγραφηώ τών ώρώών βαώ σει τών ρολογιώών πού διαθεώ τούν στα μεώ σα πού χρησιμοποιώησε ο
αναώ δοχος) και στον τοώ πο αποστοληώ ς. Σε περιώπτώση πού ύπαώ ρχει μεταφοραώ ύλικώών και εξοπλισμούώ
αποώ Υπηρεσιώα σε Υπηρεσιώα η βεβαιώώση θα σύνοδεύώ εται αποώ Πρώτοώ κολλο Παραλαβηώ ς στις
αποθηώ κες τών Υπηρεσιώών ηώ αντιώστοιχο εώ γγραφο πού να βεβαιώώνει αύταώ .
Ε) Πιστοποιητικαώ Φορολογικηώ ς και Ασφαλιστικηώ ς Ενημεροώ τητας τού Αναδοώ χού.
Ζ) Ποινικαώ Μητρώώα
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
13.1

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινώνικοασφαλιστικηώ ς και εργατικηώ ς νομοθεσιώας, πού εώ χούν θεσπισθειώ με το διώκαιο της Ένώσης,
το εθνικοώ διώκαιο, σύλλογικεώ ς σύμβαώ σεις ηώ διεθνειώς διαταώ ξεις περιβαλλοντικούώ , κοινώνικούώ και
εργατικούώ δικαιώού, οι οποιώες απαριθμούώ νται στο Παραώ ρτημα X τού Προσαρτηώ ματος Α' τού ν.
4412/2016.
Η αθεώ τηση της ύποχρεώ ώσης της ανώτεώ ρώ παραγραώ φού σύνισταώ σοβαροώ επαγγελματικοώ
παραώ πτώμα τού αναώ δοχού καταώ την εώ ννοια της παρ. 6 τού αώ ρθρού 73, καταώ τα ειδικοώ τερα οριζοώ μενα
στις κειώμενες διαταώ ξεις. Σε περιώπτώση πού διαπιστώθειώ παραώ βαση τών ανώτεώ ρώ, θα καταγγεώ λλεται
η σύώ μβαση με τον Αναώ δοχο.
Ο Αναώ δοχος ύποχρεούώ ται να λαμβαώ νει οώ λα τα απαραιώτητα μεώ τρα ασφαλειώας βαώ σει τών διαταώ ξεών
της κειώμενης νομοθεσιώας, οώ πώς αύτεώ ς ισχύώ ούν, καθ’ οώ λη τη διαώ ρκεια εκτεώ λεσης τών εργασιώών, καθώώς
επιώσης ύποχρεούώ ται να τηρειώ τις ισχύώ ούσες διαταώ ξεις της κειώμενης νομοθεσιώας περιώ μεώ τρών
ασφαλειώας και ύγιεινηώ ς. Επιπλεώ ον, ειώναι αποκλειστικοώ ς ύπεύώ θύνος, ποινικώώς και αστικώώς, για
οποιοδηώ ποτε ατύώ χημα ηώ θελε προκληθειώ εκ παραβαώ σεώς τών ισχύούσώών διαταώ ξεών της κειώμενης
νομοθεσιώας, οώ πώς αύτηώ καώ θε φοραώ ισχύώ ει.
Ο Αναώ δοχος ειώναι μοναδικοώ ς ύπεύώ θύνος και ύποώ χρεος για την αποζημιώώση οποιούδηώ ποτε, για καώ θε
φύώ σεώς και ειώδούς ζημιεώ ς, πού τύχοώ ν ύποστειώ αποώ πραώ ξεις ηώ παραλειώψεις τού ιδιώού ηώ τών προσώώπών
πού θα χρησιμοποιηώ σει για την εκτεώ λεση τού τών εργασιώών.
Στις περιπτώώσεις αύτεώ ς, αν τύχοώ ν ύποχρεώθειώ το Υπούργειώο Οικονομικώών να καταβαώ λει
οποιαδηώ ποτε αποζημιώώση, ο αναώ δοχος ύποχρεούώ ται να καταβαώ λει σ’ αύτοώ το αντιώστοιχο ποσοώ ,
σύμπεριλαμβανομεώ νών τύχοώ ν τοώ κών και εξοώ δών. Το Υπούργειώο Οικονομικώών δε φεώ ρει καμιώα αστικηώ
ηώ αώ λλη εύθύώ νη εώ ναντι τού προσώπικούώ πού θα απασχοληθειώ για την εκτεώ λεση της σύώ μβασης. Σε
περιώπτώση βλαώ βης ηώ ζημιώας πού προκληθειώ στο προσώπικοώ τού Αναδοώ χού ηώ σε τριώτούς ηώ στις
κτιριακεώ ς εγκατασταώ σεις τού Υπούργειώού Οικονομικώών στο πλαιώσιο εκτεώ λεσης της σύώ μβασης, ο
Αναώ δοχος ύποχρεούώ ται για την αποκαταώ σταση αύτώών, εφοώ σον αύτηώ οφειώλεται σε ύπαιτιοώ τητα τού.
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Απαγορεύώ εται ρηταώ η εκχώώρηση τών ύποχρεώώσεών και τών δικαιώμαώ τών τού Αναδοώ χού πού
απορρεώ ούν αποώ τη σύώ μβαση πού θα σύναφθειώ μεταξύώ αύτούώ και τού Υπούργειώού Οικονομικώών σε
τριώτούς χώριώς την προηγούώ μενη γραπτηώ σύναιώνεση της Αρχηώ ς. Κατ' εξαιώρεση τών
προαναφεροώ μενών, ο Αναώ δοχος δύώ ναται να εκχώρηώ σει, σύώ μφώνα με τις σχετικεώ ς διαταώ ξεις τού
Αστικούώ Κώώδικα, οποιεσδηώ ποτε αποώ τις δικαιούώ μενες πληρώμεώ ς τού αποώ την παρούώ σα σύώ μβαση, σε
Τραπεζικαώ Ιδρύώ ματα της επιλογηώ ς τού, ενημερώώνοντας την Αρχηώ σύώ μφώνα με το Νοώ μο.
Το προσώπικοώ πού θα χρησιμοποιηθειώ αποώ τον αναώ δοχο για την εκτεώ λεση της σύώ μβασης, πρεώ πει να
ειώναι ειδικεύμεώ νο στο ειώδος της εργασιώας τού και να τύγχαώ νει της αποδοχηώ ς τού Υπούργειώού
Οικονομικώών. Το ώς αώ νώ προσώπικοώ δεν θα εώ χει καμιώα απολύώ τώς σχεώ ση ηώ ύπηρεσιακηώ εξαώ ρτηση
αποώ το Υπούργειώο Οικονομικώών, αποκλειστικοώ ς δε εργοδοώ της τού θα ειώναι ο αναώ δοχος, ο οποιώος
ύποχρεούώ ται να καταβαώ λει σ’ αύτοώ τις νοώ μιμες αποδοχεώ ς τού, τις ασφαλιστικεώ ς εισφορεώ ς (εργοδοώ τη
και εργαζομεώ νού) στα οικειώα ασφαλιστικαώ ταμειώα, τούς φοώ ρούς, αποζημιώώσεις, κοινώνικεώ ς παροχεώ ς
κλπ και να λαμβαώ νει οώ λα τα απαραιώτητα μεώ τρα για την ασφαληώ απασχοώ λησηώ τού. Ο Αναώ δοχος
ύποχρεούώ ται στην απαρεώ γκλιτη τηώ ρηση της εργατικηώ ς και ασφαλιστικηώ ς νομοθεσιώας και της
νομοθεσιώας περιώ ύγειώας και ασφαώ λειας τών εργαζομεώ νών και προώ ληψης τού επαγγελματικούώ
κινδύώ νού και ύποχρεούώ ται να λαμβαώ νει και να παρεώ χει οώ λα τα απαραιώτητα μεώ τρα προστασιώας
ατομικαώ και ομαδικαώ για την προώ ληψη ατύχημαώ τών για το προσώπικοώ τού, το προσώπικοώ τού
Υπούργειώού Οικονομικώών και καώ θε τριώτο. Το Υπούργειώο Οικονομικώών απαλλαώ σσεται αποώ καώ θε
εύθύώ νη και ύποχρεώ ώση για αποζημιώώση αποώ τύχοώ ν ατύώ χημα ηώ καώ θε αώ λλη αιτιώα, πού αφοραώ στο
προσώπικοώ τού αναδοώ χού. Ο Αναώ δοχος ύποχρεούώ ται να αντικαταστηώ σει αώ μεσα οποιονδηώ ποτε εκ τού
προσώπικούώ τού, εφοώ σον, καταώ την αποώ λύτη κριώση τού Υπούργειώού Οικονομικώών, ειώναι ανεπαρκηώ ς
στην εκτεώ λεση τών καθηκοώ ντών τού, ηώ δεν διαθεώ τει την απαιτούώ μενη εμπειριώα ηώ η εν γεώ νει
σύμπεριφοραώ τού δεν ειώναι η προσηώ κούσα και το Υπούργειώο Οικονομικώών διατηρειώ το δικαιώώμα να
αρνηθειώ την εργασιώα και την ειώσοδο στις εγκατασταώ σεις της σε τεώ τοιο εργαζοώ μενο τού Αναδοώ χού.
Ο αναώ δοχος πρεώ πει να παρεώ χει πληώ ρη ασφαλιστικηώ καώ λύψη στην ύπηρεσιώα της μετακοώ μισης και
εύθύώ νεται απολύώ τώς εφοώ σον αποδειχθειώ, για καώ θε ζημιαώ ηώ βλαώ βη ηώ απώώλεια πού θα μπορούώ σε να
σύμβειώ καταώ την εκτεώ λεση της σύώ μβασης σε ύλικαώ , εξοπλισμοώ , εγκατασταώ σεις κλπ πού ανηώ κούν ειώτε
στο Υπούργειώο Οικονομικώών ειώτε στούς ύπαλληώ λούς της, ειώτε σε οποιονδηώ ποτε τριώτο. Ο αναώ δοχος θα
ειώναι αποκλειστικαώ ύπεύώ θύνος αστικώώς και ποινικώώς για οποιοδηώ ποτε ατύώ χημα, τραύματισμοώ ηώ
ζημιαώ τού προσώπικούώ πού τύχοώ ν θα χρησιμοποιηώ σει καταώ την εκτεώ λεση της σύώ μβασης καθώώς
επιώσης και για το προσώπικοώ τού Υπούργειώού Οικονομικώών ηώ οποιονδηώ ποτε τριώτο. Υποχρεούώ ται
επιώσης στην πληώ ρη και εώ γκαιρη αποκαταώ σταση τών ώς αώ νώ ζημιώών ούώ τώς ώώστε το Υπούργειώο
Οικονομικώών να μην ύφιώσταται καμιώα ενοώ χληση αποώ οποιονδηώ ποτε, εύθύνοώ μενού αποκλειστικαώ και
μοώ νο τού αναδοώ χού. Σε περιώπτώση εγεώ ρσεώς αγώγηώ ς αποώ οποιονδηώ ποτε τριώτο καταώ τού Υπούργειώού
Οικονομικώών πού επιδιώώκει αποζημιώώση η εύθύώ νη της πού εώ χει αώ μεση ηώ εώ μμεση σχεώ ση με την
εκτεώ λεση της σύώ μβασης ο αναώ δοχος ύποχρεούώ ται αμεώ σώς μοώ λις προσκληθειώ αποώ το Υπούργειώο
Οικονομικώών να προσεώ λθει να αναλαώ βει τον δικαστικοώ αγώώνα και να σύμμετεώ χει στη διώκη σε καώ θε
περιώπτώση προς ύποστηώ ριξη τού Υπούργειώού Οικονομικώών, καταβαώ λλοντας στο Υπούργειώο
Οικονομικώών οώ τι τύχοώ ν ηώ θελε ύποχρεώθειώ το Υπούργειώο Οικονομικώών να καταβαώ λλει προς τον
εναώ γοντα τριώτο. Σε περιώπτώση εώ κδοσης αποώ φασης προσώρινώώς εκτελεστηώ ς, ο αναώ δοχος
ύποχρεούώ ται να καταβαώ λει αμεώ σώς το ποσοώ πού θα επιδικασθειώ ηώ να παραώ σχει εγγύώ ηση προς
αποφύγηώ εκτεώ λεσης της αποώ φασης καταώ τού Υπούργειώού Οικονομικώών.
Ο Αναώ δοχος ύποχρεούώ ται να εκτελειώ νομιώμώς, εμπροθεώ σμώς και προσηκοώ ντώς οώ λες τις ύποχρεώώσεις
πού θα αναλαώ βει με τη σχετικηώ σύώ μβαση πού θα ύπογραφειώ.
Σε περιώπτώση εκπροώ θεσμης παροχηώ ς τών ύπηρεσιώών τού αναδοώ χού επιβαώ λλονται σε αύτοώ ν οι
ποινικεώ ς ρηώ τρες πού προβλεώ πονται στο αώ ρθρο 218 τού Ν. 4412/2016 και στο αώ ρθρο 24 της
παρούώ σας. Επιώσης, το Υπούργειώο Οικονομικώών δικαιούώ ται να κηρύώ ξει τον αναώ δοχο εώ κπτώτο και να
επιβαώ λλει σε αύτοώ ν τις κύρώώσεις πού προβλεώ πονται στο αώ ρθρο 203 παραώ γραφος 4 τού Ν.
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4412/2016 και διατηρειώ επιώσης το δικαιώώμα να επιδιώώξει και την αποκαταώ σταση καώ θε θετικηώ ς ηώ /και
αποθετικηώ ς ζημιαώ ς πού τύχοώ ν θα εώ χει ύποστειώ εξαιτιώας της μη εμπροώ θεσμης, ηώ μη προσηώ κούσας
εκπληώ ρώσης τών ύποχρεώώσεών τού Αναδοώ χού.
13.2

Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής

Το Υπούργειώο Οικονομικώών ύποχρεούώ ται να παρεώ χει στον Αναώ δοχο προώ σβαση στούς χώώρούς πού θα
μεταφερθούώ ν τα προς μεταφοραώ ύλικαώ και ο γραφειακοώ ς εξοπλισμοώ ς τις εργαώ σιμες ημεώ ρες και ώώρες,
εκτοώ ς αν σύμφώνηθειώ διαφορετικαώ μεταξύώ Αναθεώ τούσας Αρχηώ ς και Αναδοώ χού, καθώώς και να τον
ενημερώώσει για τύχοώ ν ιδιαιτεροώ τητες τών χώώρών πού διενεργειώται η μεταφοραώ . Υπεύθυνος
επικοινωνίας Υπαώ λληλος Τμηώ ματος Διαχειώρισης Υλικούώ & Υποδομώών (Κολώνούώ 2 & Πειραιώώς,
Αθηώ να Τ.Κ. 10437, 1ος οώ ροφος, τηλ. 210-5239876)
14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο αναώ δοχος ύποχρεούώ ται καταώ την εκτεώ λεση της σύώ μβασης να τηρειώ τις ύποχρεώώσεις στούς
τομειώς περιβαλλοντικούώ , κοινώνικοασφαλιστικούώ και εργατικούώ δικαιώού, πού εώ χούν θεσπισθειώ με το
διώκαιο της Ένώσης, το εθνικοώ διώκαιο, σύλλογικεώ ς σύμβαώ σεις ηώ διεθνειώς διαταώ ξεις περιβαλλοντικούώ ,
κοινώνικοασφαλιστικούώ και εργατικούώ δικαιώού, οι οποιώες απαριθμούώ νται στο Παραώ ρτημα Χ τού
Προσαρτηώ ματος Α τού ν. 4412/2016.
Εισηγητής

Προϊστάμενος
Τμήματος

Προϊστάμενος
Δ/νσης

Με εντολή Υπουργού ο ασκών τα καθήκοντα
Προϊσταμένου της Γ.Γ. Υπ. Οικονομικών
Ο Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων
Πέτρος Τριάρχης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Επιτροπηώ διενεώ ργειας τού σύνοπτικούώ διαγώνισμούώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικειώμενο τού σύνοπτικούώ διαγώνισμούώ αποτελειώ η παροχηώ ύπηρεσιώών μεταφοραώ ς γραφειακούώ
εξοπλισμούώ και ύλικώών τοώ σο μεταξύώ οώ σο και εντοώ ς τών κτιριώών τού Υπ. Οικονομικώών.
Η ώς αώ νώ παροχηώ ύπηρεσιώών θα παρεώ χεται με προσώπικοώ και μεώ σα τού αναδοώ χού και θα
περιλαμβαώ νει τη σύσκεύασιώα, φοώ ρτώση, μεταφοραώ και εκφοώ ρτώση στούς χώώρούς τού Υπ.
Οικονομικώών. Επιώσης θα μπορειώ να περιλαμβαώ νει τη μεταφοραώ τών ύλικώών και τού γραφειακούώ
εξοπλισμούώ αποώ οώ ροφο σε οώ ροφο ηώ /και αποώ Αποθηώ κη σε Αποθηώ κη εντοώ ς τού ιώδιού κτιριώού, την
αρχειοθεώ τηση και τοποθεώ τηση αρχειώών, φακεώ λών και την αποσύναρμολοώ γηση και σύναρμολοώ γηση
τών μεταφεροώ μενών ύλικώών και γραφειακούώ εξοπλισμούώ .
Το εώ ργο θα εκτελειώται σε εργαώ σιμες ημεώ ρες και ώώρες εκτοώ ς κι αν σύμφώνηθειώ διαφορετικαώ αποώ τον
αναώ δοχο και το Υπούργειώο Οικονομικώών. Η Αναθεώ τούσα Αρχηώ δύώ ναται να ύποδειώξει στον Αναώ δοχο
και μη εργαώ σιμες ημεώ ρες και ώώρες, εξαιρεώ σιμες, νύχτερινεώ ς και αργιώες προκειμεώ νού να μην
παρεμποδιώζεται η εύώ ρύθμη λειτούργιώα Υπηρεσιώών πού εώ χούν σύναλλαγηώ με κοινοώ ηώ οώ ταν ύφιώσταται
αώ λλος λοώ γος ο οποιώος ύποδεικνύώ ει τη μεταφοραώ εκτοώ ς τών εργαώ σιμών ημερώών και ώρώών. Τα
μεταφεροώ μενα ειώδη θα ειώναι σύσκεύασμεώ να σε χαρτοκιβώώτια, διαφοώ ρών μεγεθώών και στην
περιώπτώση επιώπλών και σκεύώών (ερμαώ ρια, γραφειώα κλπ) πού δεν επιδεώ χονται σύσκεύασιώας θα
μεταφεώ ρονται στην ύπαώ ρχούσαώ τούς καταώ σταση. Ο Αναώ δοχος ειώναι ύποχρεώμεώ νος να σύσκεύαώ σει
οποιοδηώ ποτε γραφειακοώ εξοπλισμοώ ηώ ύλικοώ πού ενδεώ χεται να τού ύποδειώξει η αρμοώ δια Υπηρεσιώα τού
Υπ. Οικονομικώών. Τα ύλικαώ σύσκεύασιώας θα βαρύώ νούν τον Αναώ δοχο.
Το Υπούργειώο Οικονομικώών θα γνώστοποιειώ στον αναώ δοχο τις αναώ γκες τού για μεταφοραώ
γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών και ο αναώ δοχος θα ειώναι ύποχρεώμεώ νος να αποστειώλει
λεπτομερηώ προσφοραώ εντοώ ς δύώ ο (2) εργαώ σιμών ημερώών στην Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης
Υλικούώ & Υποδομώών. Ο σχεδιασμοώ ς και η εντοληώ προς τον Αναώ δοχο για την παροχηώ μεταφορικώών
ύπηρεσιώών γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών σε διαώ φορες Υπηρεσιώες τού Υπ. Οικονομικώών ανηώ κει
αποκλειστικαώ στη Δ/νση Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ και Υποδομώών, της Γενικηώ ς Δ/νσης
Οικονομικώών Υπηρεσιώών τού Υπ. Οικονομικώών. Το Τμηώ μα Α’ της ώς αώ νώ Δ/νσης σύγκεντρώώνει,
ομαδοποιειώ, κατηγοριοποιειώ και προτεραιοποιειώ τα αιτηώ ματα μεταφοραώ ς ύλικώών και γραφειακούώ
εξοπλισμούώ τών διαφοώ ρών Υπηρεσιώών τού Υπ. Οικονομικώών και κοστολογειώ την προς εκτεώ λεση
μεταφοραώ και αφούώ ελεώ γξει την επαώ ρκεια τού διαθεώ σιμού προύϊ πολογισμούώ , το Τμηώ μα Α΄ διώδει
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εντοληώ στον Αναώ δοχο για την πραγματοποιώηση της παροχηώ ς της μεταφορικηώ ς ύπηρεσιώας
γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών.

Επιώσης καταώ την εκτεώ λεση της σύώ μβασης ύπαώ ρχει περιώπτώση οι σχετικεώ ς εντολεώ ς να αφορούώ ν
μεταφορεώ ς πού να μην καλύώ πτούν παώ ντα ολοώ κληρο το ώφεώ λιμο φορτιώο τού μεταφορικούώ μεώ σού πού
θα χρησιμοποιηθειώ καώ θε φοραώ . Το ειώδος τού μεταφορικούώ μεώ σού πού θα επιλεώ γεται θα εξαρταώ ται
καώ θε φοραώ αποώ την μεταφοραώ πού θα πραγματοποιηθειώ και θα καθοριώζεται στην εντοληώ τού Υπ.
Οικονομικώών. Καταώ την τοποθεώ τηση τού εξοπλισμούώ στα μεταφορικαώ μεώ σα θα πρεώ πει να
επιτύγχαώ νεται η βεώ λτιστη καώ λύψη τού οώ γκού τού μεταφορικούώ μεώ σού. Επισημαιώνεται οώ τι για την
καώ θε μεταφοραώ γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών ο ελαώ χιστος αριθμοώ ς εργατοώρώών θα ειώναι
τεώ σσερις (4).
Η εκτεώ λεση της σχετικηώ ς εντοληώ ς μεταφοραώ ς πρεώ πει να πραγματοποιειώται μεώ σα σε πεώ ντε (5) ημεώ ρες
αποώ τη ληώ ψη της ηώ σε περισσοώ τερες μεώ ρες εαώ ν σύντρεώ χούν ειδικοιώ λοώ γοι.
Επειδηώ η εκτεώ λεση της σύώ μβασης απαιτειώ επιτοώ πια παρακολούώ θηση αποώ καώ θε Υπηρεσιώα πού θα εώ χει
αναώ γκη για παροχηώ μεταφορικώών ύπηρεσιώών θα οριστειώ εώ νας ηώ /και δύώ ο ύπαώ λληλοι της ώς αρμοώ διος/
οι και ύπεύώ θύνος/οι

για τον επιτοώ πιο εώ λεγχο προκειμεώ νού να βεβαιώώνεται οώ τι πραώ γματι

παρασχεώ θηκαν οι εν λοώ γώ ύπηρεσιώες. Ο εώ λεγχος αύτοώ ς μπορειώ να περιλαμβαώ νει, μη περιοριστικαώ ,
καταμεώ τρηση κούτιώών, γραφειώών κλπ πού φορτώώθηκαν, εώ λεγχο ανθρώποώρώών και καταμεώ τρηση
προσώπικούώ πού χρησιμοποιηώ θηκαν αποώ τον αναώ δοχο, ύπογραφηώ και παραλαβηώ φορτώτικώών ηώ
δελτιώών αποστοληώ ς ηώ αώ λλών στοιχειώών μεταφοραώ ς τού αναδοώ χού και τηώ ρηση Πρώτοκοώ λλού
Παραλαβηώ ς της Αποθηώ κης της Υπηρεσιώας.
Καταώ την εκτεώ λεση τού καώ θε εώ ργού μεταφοραώ ς ο Αναώ δοχος θα πρεώ πει να τηρειώ τα οριζοώ μενα αποώ την
Νομοθεσιώα και να καταθεώ τει καταώ την εώ ναρξη τού τις σχετικεώ ς κατασταώ σεις της Επιθεώώρησης
Εργασιώας με τα αώ τομα πού θα απασχολειώ.
Τα ειώδη πού θα κληθειώ να μεταφεώ ρει ο Αναώ δοχος ενδεικτικαώ αναφεώ ρονται στον ακοώ λούθο πιώνακα:
α/α
1

Κατηγορία Εξοπλισμού/
Υλικών
Έπιπλα

Είδος
Γραφειώα, Καρεώ κλες, Σύρταριεώ ρες, Ερμαώ ρια, Καναπεώ δες,
Πολύθροώ νες, Καλοώ γεροι, Υποποώ δια, Καλαώ θια, Τραπεώ ζια,
Ντούλαώ πες διαφοώ ρών μεγεθώών και οώ γκού, Μεταλλικαώ
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2

Ηλεκτρονικοώ ς/
Ηλεκτρικοώ ς Εξοπλισμοώ ς

3

Αρχειώο και λοιπαώ (σε δεώ μα
ηώ κιβώώτια)

Ραώ φια τύώ πού Dexion, Ραώ φια, Χρηματοκιβώώτια κλπ
Σύστηώ ματα Η/Υ (μοναώ δα, οθοώ νη, πληκτρολοώ γιο, ποντιώκι),
Φορητοιώ Η/Υ, Εκτύπώτεώ ς, Εξύπηρετητεώ ς, Σύσκεύεώ ς
τηλεομοιοτύπιώας,
Φώτοαντιγραφικαώ
μηχανηώ ματα,
Κλιματιστικαώ μηχανηώ ματα, Ψύγειώα, Ψύώ κτες, Τηλεφώνικεώ ς
Σύσκεύεώ ς κλπ
Φαώ κελοι,
Έγγραφα,
Γραφικηώ
Ύλη,
αναλώώσιμα
μηχανημαώ τών γραφειώού (μελαώ νια, τύώ μπανα κλπ),
Εξαρτηώ ματα μηχανημαώ τών, Υλικαώ Καθαριοώ τητας κλπ

Στα σημειώα τοποθεώ τησης τών παραδοτεώ ών πού προβλεώ πεται να γιώνούν εργασιώες, η μεταφοραώ
αντικειμεώ νών θα γιώνεται με ιδιαιώτερη προσοχηώ , προκειμεώ νού να μην ύπαώ ρξούν ζημιώες στούς χώώρούς
τού κτηριώού. Ο Αναώ δοχος ειώναι ύπεύώ θύνος για την προστασιώα οώ λών τών ειδώών εξοπλισμούώ , πού
βριώσκονται στούς χώώρούς πού εκτελούώ νται εργασιώες, και θα προβειώ στην καώ λύψη αύτώών με
ανθεκτικοώ ύλικοώ για τη μεώ γιστη προστασιώα. Στην περιώπτώση, τύχοώ ν προώ κλησης οποιαδηώ ποτε ζημιώας
ο Αναώ δοχος θα φεώ ρει την αποκλειστικηώ εύθύώ νη για την πληώ ρη αποκαταώ στασηώ τούς.
Οι μεταφορεώ ς τύχοώ ν αντικειμεώ νών πού ύπαώ ρχούν στούς χώώρούς, σε περιώπτώση πού απαιτειώται, θα
γιώνούν με εύθύώ νη τού αναδοώ χού. Η σύγκεώ ντρώση, αποκομιδηώ και αποώ ρριψη οώ λών τών αώ χρηστών
ύλικώών (εκτοώ ς δημοώ σιού ύλικούώ ) οώ πώς ύλικώών σύσκεύασιώας κ.α. πού θα προκύώ ψούν μεταώ την
παραώ δοση, εγκαταώ σταση και σύναρμολοώ γηση τών αντικειμεώ νών, θα γιώνεται με εύθύώ νη και δαπαώ νες
τού Αναδοώ χού.
Η παροχηώ της ύπηρεσιώας θα γιώνει με μεώ ριμνα και με ληώ ψη καώ θε μεώ τρού ασφαώ λειας τού Αναδοώ χού (πχ
ασφαληώ διώοδο τών μεταφεροώ μενών αντικειμεώ νών, σηώ μανση σε σημειώα και θεώ σεις τού εώ ργού για την
αποφύγηώ κινδύώ νών σε προσώπικοώ και τριώτούς), με δικοώ τού προσώπικοώ , ενώώ οποιοδηώ ποτε κοώ στος
σύμπεριλαμβανομεώ νού προετοιμασιώας, σύσκεύασιώα προστασιώας,
τοποθεώ τησης, φορτοεκφοώ ρτώσης θα βαρύώ νει τον Αναώ δοχο.
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μεταφοραώ ς, σύναρμολοώ γησης,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ
ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ ΕΜΑΙL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ (Νομίμου
Εκπροσώπου):
Υπεύθυνος
Επικοινωνίας:
Αφούώ εώ λαβα γνώώση τών ορώών της διακηώ ρύξης για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς γραφειακού
εξοπλισμού και υλικών του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2018, δηλώώνώ την πληώ ρη
αποδοχηώ και σύμμοώ ρφώση με τις τεχνικεώ ς προδιαγραφεώ ς και τις γενικεώ ς απαιτηώ σεις της ύποώ αναώ θεσης
σύώ μβασης οώ πώς προσδιοριώζονται στο Παραώ ρτημα Α της ανώτεώ ρώ διακηώ ρύξης.
Τεχνικές Προδιαγραφές

ΝΑΙ

Μεταφοραώ γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών μεταξύώ ,
αλλαώ και εντοώ ς, τών κτιριώών τού Υπ. Οικονομικώών εντοώ ς Ν.
Αττικηώ ς
Αποσύναρμολοώ γηση, σύσκεύασιώα, φοώ ρτώση, μεταφοραώ ,
αποσύναρμολοώ γηση και σύναρμολοώ γηση και εκφοώ ρτώση
στούς χώώρούς τού Υπ. Οικονομικώών
Μεταφοραώ αποώ οώ ροφο σε οώ ροφο ηώ /και αποώ Αποθηώ κη σε
Αποθηώ κη εντοώ ς τού ιώδιού κτιριώού τού Υπ. Οικονομικώών
Δύνατοώ τητα παροχηώ ς ύπηρεσιώας εκτοώ ς εργαώ σιμών ημερώών
και ώρώών, εξαιρεώ σιμών, νύχτερινώών και αργιώών
Εκτεώ λεση παροχηώ ς ύπηρεσιώας εντοώ ς πεώ ντε (5) ημερώών αποώ
τη ληώ ψη της εντοληώ ς για μεταφορεώ ς εντοώ ς Ν. Αττικηώ ς
Δύνατοώ τητα μεταφοραώ ς Γραφειακούώ Εξοπλισμούώ και
Υλικώών, οώ πώς ενδεικτικαώ αναφεώ ρεται στο Παραώ ρτημα Ι.1
Αρχειοθεώ τηση και ταξινοώ μηση φακεώ λών και αρχειώών στούς
χώώρούς πού θα ύποδειχθούώ ν
Σύσκεύασιώα τού προς μεταφοραώ γραφειακούώ εξοπλισμούώ
και τών ύλικώών για αποφύγηώ φθορώών πού ειώναι πιθανοώ να
προκύώ ψούν καταώ τη μεταφοραώ στούς χώώρούς τοποθεώ τησης
τού Υπ. Οικονομικώών
Υλικαώ σύσκεύασιώας, ειώδη σύσκεύασιώας, σύσκεύασιώα,
εξοπλισμοώ ς μεταφοραώ ς κλπ
Προστασιώα τών ειδώών εξοπλισμούώ , πού βριώσκονται στούς
χώώρούς πού εκτελούώ νται εργασιώες και καώ λύψη αύτώών με
ανθεκτικοώ ύλικοώ
Πληώ ρης αποκαταώ σταση οποιασδηώ ποτε ζημιαώ ς τύχοώ ν
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Προσφέρεται
ΟΧΙ
Παραπομπή

προκληθειώ
Σύγκεώ ντρώση, αποκομιδηώ και αποώ ρριψη οώ λών τών
αώ χρηστών ύλικώών, ύλικώών σύσκεύασιώας, πού θα
προκύώ ψούν μεταώ την παραώ δοση, εγκαταώ σταση και
σύναρμολοώ γηση τών αντικειμεώ νών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Της επιχειώρησης …………………………………….,
Με εώ δρα …………………………………………………, οδοώ ς…………………., αριθμοώ ς……., Τ.Κ………..,
Α.Φ.Μ. :………………………,
Δ.Ο.Υ. :……………………….,
Τηλ. : ………………………….,
Fax :……………………………,
Ε-mail : ………………………….
και αφούώ εώ λαβα ύπ’ οώ ψιν την προκηώ ρύξη τού διαγώνισμούώ και την μελεώ τησα δηλώώνώ πληώ ρώς και
ανεπιφύλαώ κτώς την αποδοχηώ τών οώ ρών αύτηώ ς ύποβαώ λλώ την καώ τώθι προσφοραώ :
ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α (Ρ)
ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ
αριθμητι
κώς

Ρ1

Ρ2

Ρ3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Συντελεστής
Βαρύτητας για
κάθε είδος
χρέωσης Σ.Β.i για
i= 1, 2, …, 10

ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΡΙΩΝ
(Επισημαιώνεται οώ τι ο
ελαώ χιστος αριθμοώ ς
εργατοώρώών σε καώ θε
μετακοώ μιση θα ειώναι
τεώ σσερις (4) ώώρες)
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ENΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΑ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
(ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΒΡΑΔΥ Η
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ)

0,4

0,2

0,05
0,025

Ρ4 ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Συντελεστής Βαρύτητας (Σ.Β.i)
Χ Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (Pi): Σ.Β.i Χ
Ρi για i= 1, 2, …,10

1Η ΩΡΑ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ
Ρ5
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΩΡΑΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ
Ρ6 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ 1Η ΩΡΑ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥΡ7
ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 1ΗΣ ΩΡΑΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ
Ρ8 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
Ω.Φ. 10-20 m3
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ
Ρ9 ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
Ω.Φ. 20-30 m3
ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΣ
Ρ₁
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ
₀
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
ΑΝΩ ΤΩΝ 30 m3

0,025

0,025

0,025

0,10

0,10

0,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1,0
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Συνολική Τιμή Ρ = Σ.Β1(Ρ1) +
Σ.Β2(Ρ2) + Σ.Β.3(Ρ3) + Σ.Β.4(Ρ4)
+Σ.Β.5(Ρ5) + Σ.Β.6(Ρ6) +Σ.Β.7(Ρ7)
+ Σ.Β.8(Ρ8) + Σ.Β.9(Ρ9) +
Σ.Β.₁₀(P₁₀)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - 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 φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/
αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασιώα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
- Κώδικοώ ς Αναθεώ τούσας Αρχηώ ς / Αναθεώ τοντα Φορεώ α ΚΗΜΔΗΣ : 0030
- Ταχύδρομικηώ διεύώ θύνση / Ποώ λη / Ταχ. Κώδικοώ ς: ΚΟΛΩΝΟΥ 2, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 104 37
- Αρμοώ διος για πληροφοριώες: Ε.Στούραιΐτη
- Τηλεώ φώνο: 210-5239876,
- Ηλ. ταχύδρομειώο: e.stouraiti@gsis.gr,
- Διεύώ θύνση στο Διαδιώκτύο (διεύώ θύνση δικτύακούώ τοώ πού) (εάν υπάρχει): [www.gsis.gr,
www.minfin.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τιώτλος ηώ σύώ ντομη περιγραφηώ της δημοώ σιας σύώ μβασης (σύμπεριλαμβανομεώ νού τού σχετικούώ
CPV): Παροχηώ μεταφορικώών ύπηρεσιώών γραφειακούώ εξοπλισμούώ και ύλικώών σε διαώ φορες
Υπηρεσιώες τού Υπ. Οικονομικώών
CPV: 60000000-8
- Κώδικοώ ς αιτηώ ματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ003292597
- Η σύώ μβαση αναφεώ ρεται σε εώ ργα, προμηώ θειες, ηώ ύπηρεσιώες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
- Εφοώ σον ύφιώστανται, εώ νδειξη ύώ παρξης σχετικώών τμημαώ τών : ΟΧΙ
- Αριθμοώ ς αναφοραώ ς πού αποδιώδεται στον φαώ κελο αποώ την αναθεώ τούσα αρχηώ (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
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πληώ ρης Επώνύμιώα:
Αριθμοώ ς φορολογικούώ μητρώώού (ΑΦΜ):
Εαώ ν δεν ύπαώ ρχει ΑΦΜ στη χώώρα
εγκαταώ στασης τού οικονομικούώ φορεώ α,
αναφεώ ρετε αώ λλον εθνικοώ αριθμοώ
ταύτοποιώησης, εφοώ σον απαιτειώται και
ύπαώ ρχει
Ταχύδρομικηώ διεύώ θύνση:
Αρμοώ διος ηώ αρμοώ διοιii :
Τηλεώ φώνο:
Ηλ. ταχύδρομειώο:
Διεύώ θύνση στο Διαδιώκτύο (διεύώ θύνση
δικτύακούώ τοώ πού) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας ειώναι πολύώ μικρηώ ,
μικρηώ ηώ μεσαιώα επιχειώρησηiii;
Καταώ περιώπτώση, ο οικονομικοώ ς φορεώ ας
ειώναι εγγεγραμμεώ νος σε επιώσημο καταώ λογο/
Μητρώώο εγκεκριμεώ νών οικονομικώών φορεώ ών
ηώ διαθεώ τει ισοδύώ ναμο πιστοποιητικοώ (π.χ.
βαώ σει εθνικούώ σύστηώ ματος (προ)επιλογηώ ς);
Εάν ναι:
Απαντηώ στε στα ύποώ λοιπα τμηώ ματα της
παρούώ σας ενοώ τητας, στην ενοώ τητα Β και,
οώ πού απαιτειώται, στην ενοώ τητα Γ τού
παροώ ντος μεώ ρούς, σύμπληρώώστε το μεώ ρος V
καταώ περιώπτώση, και σε καώ θε περιώπτώση
σύμπληρώώστε και ύπογραώ ψτε το μεώ ρος VI.
α) Αναφεώ ρετε την ονομασιώα τού καταλοώ γού
ηώ τού πιστοποιητικούώ και τον σχετικοώ
αριθμοώ εγγραφηώ ς ηώ πιστοποιώησης, καταώ
περιώπτώση:
β) Εαώ ν το πιστοποιητικοώ εγγραφηώ ς ηώ η
πιστοποιώηση διατιώθεται ηλεκτρονικαώ ,
αναφεώ ρετε:
γ) Αναφεώ ρετε τα δικαιολογητικαώ στα οποιώα
βασιώζεται η εγγραφηώ ηώ η πιστοποιώηση και,
καταώ περιώπτώση, την καταώ ταξη στον
επιώσημο καταώ λογοiv:
δ) Η εγγραφηώ ηώ η πιστοποιώηση καλύώ πτει οώ λα
τα απαιτούώ μενα κριτηώ ρια επιλογηώ ς;
Εάν όχι:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνεύ αντικειμεώ νού

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας θα ειώναι σε θεώ ση να
προσκομιώσει βεβαίωση πληρώμηώ ς
εισφορώών κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης και φοώ ρών
ηώ να παραώ σχει πληροφοριώες πού θα διώνούν
τη δύνατοώ τητα στην αναθεώ τούσα αρχηώ ηώ
στον αναθεώ τοντα φορεώ α να τη λαώ βει
απεύθειώας μεώ σώ προώ σβασης σε εθνικηώ βαώ ση
δεδομεώ νών σε οποιοδηώ ποτε κραώ τος μεώ λος
αύτηώ διατιώθεται δώρεαώ ν;
Εαώ ν η σχετικηώ τεκμηριώώση διατιώθεται
ηλεκτρονικαώ , αναφεώ ρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας σύμμετεώ χει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασιώα σύώ ναψης δημοώ σιας σύώ μβασης
αποώ κοινούώ με αώ λλούςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφεώ ρετε τον ροώ λο τού οικονομικούώ
α) [……]
φορεώ α στην εώ νώση ηώ κοινοπραξιώα
(επικεφαληώ ς, ύπεύώ θύνος για σύγκεκριμεώ να
καθηώ κοντα …):
β) Προσδιοριώστε τούς αώ λλούς οικονομικούώ ς
β) [……]
φορειώς πού σύμμετεώ χούν αποώ κοινούώ στη
διαδικασιώα σύώ ναψης δημοώ σιας σύώ μβασης:
γ) Καταώ περιώπτώση, επώνύμιώα της
γ) [……]
σύμμετεώ χούσας εώ νώσης ηώ κοινοπραξιώας.
Τμήματα
Απάντηση:
Καταώ περιώπτώση, αναφοραώ τού τμηώ ματος ηώ
[ ]
τών τμημαώ τών για τα οποιώα ο οικονομικοώ ς
φορεώ ας επιθύμειώ να ύποβαώ λει προσφοραώ .
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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:
Ονοματεπώώνύμο
σύνοδεύοώ μενο αποώ την ημερομηνιώα και τον
τοώ πο γεώ ννησης εφοώ σον απαιτειώται:
Θεώ ση/Ενεργώών ύποώ την ιδιοώ τητα
Ταχύδρομικηώ διεύώ θύνση:
Τηλεώ φώνο:
Ηλ. ταχύδρομειώο:
Εαώ ν χρειαώ ζεται, δώώστε λεπτομερηώ στοιχειώα
σχετικαώ με την εκπροσώώπηση (τις μορφεώ ς της,
την εώ κταση, τον σκοποώ …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Απάντηση:

Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας στηριώζεται στις
ικανοώ τητες αώ λλών οικονομικώών φορεώ ών
προκειμεώ νού να ανταποκριθειώ στα κριτηώ ρια
επιλογηώ ς πού καθοριώζονται στο μεώ ρος IV και
στα (τύχοώ ν) κριτηώ ρια και κανοώ νες πού
καθοριώζονται στο μεώ ρος V κατώτεώ ρώ;

[]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 :
Απάντηση:
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας προτιώθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθεώ σει οποιοδηώ ποτε μεώ ρος της σύώ μβασης
σε τριώτούς ύποώ μορφηώ ύπεργολαβιώας;
Εαώ ν ναι παραθεώ στε καταώ λογο τών προτεινοώ μενών
ύπεργολαώ βών και το ποσοστοώ της σύώ μβασης πού
θα αναλαώ βούν:
[…]
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 vii
Στο αώ ρθρο 73 παρ. 1 οριώζονται οι ακοώ λούθοι λοώ γοι αποκλεισμούώ :
1. σύμμετοχηώ σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπαώ ρχει τελεσιώδικη καταδικαστικηώ
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ηώ οποιουδήποτε προσώώπούxv το
οποιώ ο ειώναι μεώ λος τού διοικητικούώ ,
διεύθύντικούώ ηώ εποπτικούώ τού οργαώ νού ηώ
εώ χει εξούσιώα εκπροσώώπησης, ληώ ψης
αποφαώ σεών ηώ ελεώ γχού σε αύτοώ για εώ ναν αποώ
τούς λοώ γούς πού παρατιώθενται ανώτεώ ρώ
(σημειώα 1-6), ηώ καταδικαστικηώ αποώ φαση η
οποιώα εώ χει εκδοθειώ πριν αποώ πεώ ντε εώ τη καταώ
το μεώ γιστο ηώ στην οποιώα εώ χει οριστειώ
απεύθειώας περιώοδος αποκλεισμούώ πού
εξακολούθειώ να ισχύώ ει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφεώ ρετεxvii:
α) Ημερομηνιώα της καταδικαστικηώ ς
αποώ φασης προσδιοριώζοντας ποιο αποώ τα
σημειώα 1 εώ ώς 6 αφοραώ και τον λοώ γο ηώ τούς
λοώ γούς της καταδιώκης,
β) Προσδιοριώστε ποιος εώ χει καταδικαστειώ [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνιώα:[ ],
σημειώο-(-α): [ ],
λοώ γος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διαώ ρκεια της περιοώ δού αποκλεισμούώ [……] και
σχετικοώ (-αώ ) σημειώο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση,
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Σε περιώπτώση καταδικαστικηώ ς αποώ φασης, ο
οικονομικοώ ς φορεώ ας εώ χει λαώ βει μεώ τρα πού να
αποδεικνύώ ούν την αξιοπιστιώα τού παραώ την
ύώ παρξη σχετικούώ λοώ γού αποκλεισμούώ
(«αύτοκαώ θαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγραώ ψτε τα μεώ τρα πού
ληώ φθηκανxx:

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας εώ χει εκπληρώώσει οώ λες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλαώ δα και στη χώώρα στην
οποιώα ειώναι τύχοώ ν εγκατεστημεώ νος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εαώ ν οώ χι αναφεώ ρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώώρα ηώ κραώ τος μεώ λος για το οποιώο
προώ κειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο ειώναι το σχετικοώ ποσοώ ;
γ)Πώς διαπιστώώθηκε η αθεώ τηση τών
β)[……]
β)[……]
ύποχρεώώσεών;
1) Μεώ σώ δικαστικηώ ς ηώ διοικητικηώ ς αποώ φασης;
- Η εν λοώ γώ αποώ φαση ειώναι τελεσιώδικη και
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμεύτικηώ ;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφεώ ρατε την ημερομηνιώα καταδιώκης ηώ
εώ κδοσης αποώ φασης
-[……]·
-[……]·
- Σε περιώπτώση καταδικαστικηώ ς αποώ φασης,
εφοώ σον οριώζεται απεύθειώας σε αύτηώ ν, τη
-[……]·
-[……]·
διαώ ρκεια της περιοώ δού αποκλεισμούώ :
2) Με αώ λλα μεώ σα; Διεύκρινιώστε:
δ) Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας εώ χει εκπληρώώσει τις γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
ύποχρεώώσεις τού ειώτε καταβαώ λλοντας τούς
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
φοώ ρούς ηώ τις εισφορεώ ς κοινώνικηώ ς ασφαώ λισης Εαώ ν ναι, να
Εαώ ν ναι, να
πού οφειώλει σύμπεριλαμβανοώ μενών καταώ
αναφερθούώ ν
αναφερθούώ ν
περιώπτώση, τών δεδούλεύμεώ νών τοώ κών ηώ τών λεπτομερειώς
λεπτομερειώς
προστιώμών, ειώτε ύπαγοώ μενος σε δεσμεύτικοώ
πληροφοριώες
πληροφοριώες
xxii
διακανονισμοώ για την καταβοληώ τούς ;
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiii
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας εώ χει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετηώ σει τις υποχρεώσεις του στούς
τομειώς τού περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
Βριώσκεται ο οικονομικοώ ς φορεώ ας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδηώ ποτε αποώ τις ακοώ λούθες
κατασταώ σειςxxv :
α) πτώώχεύση, ηώ
β) διαδικασιώα εξύγιώανσης, ηώ
γ) ειδικηώ εκκαθαώ ριση, ηώ
δ) αναγκαστικηώ διαχειώριση αποώ εκκαθαριστηώ
ηώ αποώ το δικαστηώ ριο, ηώ
ε) εώ χει ύπαχθειώ σε διαδικασιώα πτώχεύτικούώ
σύμβιβασμούώ , ηώ
στ) αναστοληώ επιχειρηματικώών
δραστηριοτηώ τών, ηώ
ζ) σε οποιαδηώ ποτε αναώ λογη καταώ σταση
προκύώ πτούσα αποώ παροώ μοια διαδικασιώα
προβλεποώ μενη σε εθνικεώ ς διαταώ ξεις νοώ μού
Εαώ ν ναι:
- Παραθεώ στε λεπτομερηώ στοιχειώα:
-[.......................]
- Διεύκρινιώστε τούς λοώ γούς για τούς οποιώούς -[.......................]
ώστοώ σο ο οικονομικοώ ς φορεώ ας, θα δύώ ναται
να εκτελεώ σει τη σύώ μβαση, λαμβανοώ μενης
ύποώ ψη της εφαρμοστεώ ας εθνικηώ ς νομοθεσιώας
και τών μεώ τρών σχετικαώ με τη σύνεώ χιση της
επιχειρηματικηώ ς τού λειτούργιώας ύποώ αύτεώ ς
τις περισταώ σειςxxvi
Εαώ ν η σχετικηώ τεκμηριώώση διατιώθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικαώ , αναφεώ ρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικοώ ς φορεώ ας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφοραώ τα κριτηώ ρια επιλογηώ ς (ενοώ τητα  ηώ ενοώ τητες Α εώ ώς Δ τού παροώ ντος μεώ ρούς), ο
οικονομικοώ ς φορεώ ας δηλώώνει οώ τι:
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
Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα πού
τηρούώ νται στην Ελλαώ δα ηώ στο κραώ τος μεώ λος
εγκαταώ στασηώ ςxxviii; τού:
(διαδικτύακηώ διεύώ θύνση, αρχηώ ηώ φορεώ ας
Εαώ ν η σχετικηώ τεκμηριώώση διατιώθεται
εώ κδοσης, επακριβηώ στοιχειώα αναφοραώ ς τών
ηλεκτρονικαώ , αναφεώ ρετε:
εγγραώ φών):
[…..] [……] [……]
Ο οικονομικός φορέας είναι
[…..]
εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο
ώς προς το ειδικοώ επαώ γγελμαώ τού
Ο οικονομικός φορέας κατέχει άδεια
[….]
λειτουργίας για παροχηώ μεταφορικώών
ύπηρεσιώών
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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
Απάντηση:
επάρκεια
1) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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
Απάντηση:
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας προτίθεται, να
[....……]
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίαςxxix το ακοώ λούθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύώ μβασης:
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας διαθεώ τει τούλαώ χιστον [] Ναι [] Όχι
εώ να (1) γερανοφοώ ρο οώ χημα
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας διαθεώ τει τούλαώ χιστον []Ναι [] Όχι
εώ να (1) ανύψώτικοώ - αναβατοώ ριο
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας διαθεώ τει τούλαώ χιστον [] Ναι []Όχι
εώ να (1) φορτηγοώ μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού
φορτιώού 10 – 20 m3
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας διαθεώ τει τούλαώ χιστον []Ναι []Όχι
εώ να (1) φορτηγοώ μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού
φορτιώού 20 – 30 m3
Ο οικονομικοώ ς φορεώ ας διαθεώ τει τούλαώ χιστον []Ναι []Όχι
εώ να (1) φορτηγοώ μεταφορικοώ μεώ σο ώφεώ λιμού
φορτιώού αώ νώ τών 30 m3
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxx, 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
δωρεάνxxxi.
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... [προσδιορισμοώ ς της διαδικασιώας προμηώ θειας: (σύνοπτικηώ περιγραφηώ , παραπομπηώ
στη δημοσιώεύση στον εθνικοώ τύώ πο, εώ ντύπο και ηλεκτρονικοώ , αριθμοώ ς αναφοραώ ς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΤΕΥΔ :

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

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

iii

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

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

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

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

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

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

x

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

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

xii

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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

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

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

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

xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

xxv

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

xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxix

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ
για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxx

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxi

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