ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΜΟΛΟΣ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ , 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΗΛ. 26950 43828, FAX 26950 26344
E-Mail limtamza@otenet.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ , ΔΥΟ (2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
Αριθ. Προκήρυξης Λ.3/2018
Εκτιμώμενη Αξία : 36.000,00€
Αναθέτουσα αρχή : ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟ
Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV: (90910000-9)
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ: ΄΄ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΔΥΟ (2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ&

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.000,00 €

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

CPV: (90910000-9)

Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου
Τ.Κ 29100

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πληροφορίες

: Π. Ρουμαντζάς

Τηλέφωνο

:

2695043828

FAX

:

2695026344

Αναθέτουσα αρχή: Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου

E-Male limtamza@otenet.gr

Αριθ. πρωτ : Φ.37/783/11-06-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την ενέργεια ΄΄ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΔΥΟ (2)
ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄ προϋπολογισμού
36.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό
Ο διαγωνισμός θα γίνει τη 02/07/2018 . ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο
του Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου του Δήμου Ζακύνθου. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί
άγονος, θα επαναληφθεί τη 09/07/2018 .ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Η ανάδειξη αναδόχου χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και
περιλαμβάνει : παροχής υπηρεσιών καθαρισμού της Χερσαίας Ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του
κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο Λιμένα Ζακύνθου για ένα (1) έτος.
Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
Σελίδα 2

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr καθώς και του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.Zakynthos port.gr, απ’ όπου
θα έχει πλήρη και άμεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος. Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίνονται από
το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλ. επικοινωνίας 26950 43828, fax 26950 26344, email: limtamza@otenet.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥΝ.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΔΥΟ (2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΌΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΣΤΟ
ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΄΄

Αριθ. Απόφασης: 17/2018

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.000,00€ με ΦΠΑ

Αριθ. Πρωτοκόλλου: Φ.37/783/11-06-2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ζάκυνθος 11- 06-2018

CPV (90910000-9)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
(του άρθρου 117 του Ν 4412/2016)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Μόλος Αγ. Διονυσίου, Ζάκυνθος

Πόλη

Ζάκυνθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

29100

Τηλέφωνο

+302695043828

Φαξ

+302695026344

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

limtamza@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Π. Ρουμαντζάς

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.zakynthosport.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου (ΛΤΖ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με
την εκμετάλλευση των χώρων δικαιοδοσίας και μέσων , που ανήκουν στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου καθώς
και η παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr καθώς και του Λιμενικού
Ταμείου Ζακύνθου www.zakynthosport.gr.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Μόλος Αγ. Διονυσίου, Ζάκυνθος.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας : Συνοπτικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του ν. 4412/16
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Χρηματοδότηση της σύμβασης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (90910000-9) -Υπηρεσίες καθαρισμού
ΚΑΕ : 0875 (αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερων επαγγελματιών)
δαπάνη που βαρύνει την προϋπολογισμό του φορέα.
Διάρκεια Σύμβασης : δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Κρατήσεις επί της τιμής των υπηρεσιών : Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,06%
υπέρ της ΕΑΑΔΥΣΗ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρο 375 του Ν.4412/2016, και σε κράτηση ποσοστού 0,06%
υπέρ ΑΕΠΠ , σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016
Φόρος εισοδήματος : Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 παρακρατείτε φόρος εισοδήματος 8% επί
της καθαρής συμβατικής αξίας
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Τίτλος της σύμβασης είναι :
‘’ Οι υπηρεσίες καθαριότητας της Χερσαίας Ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων ,του κτιρίου Υποδοχής
επιβατών στο Λιμένα Ζακύνθου΄΄
Τόπος παροχής υπηρεσιών σύμβασης : άρθρο 53 παρ. 2 του ν.4412/2016
Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες βάσει των οποίων το Λ.Τ.Z. θα αναθέσει την εκτέλεση των συγκεκριμένων
υπηρεσιών αφορούν όλους τους υπαίθριους χώρους της χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων
και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου όπου αποτελείται από το ισόγειο που
στεγάζονται τα γραφεία του οίκου ναύτη , 1ος όροφος που στεγάζεται η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου , το ½
του 2ου ορόφου που στεγάζονται τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, καθώς και οι
κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου, με συνολική επιφάνεια ανοιχτών χερσαίων χώρων 88.450μ2 , επιφάνεια
στεγασμένων χώρων 553,27μ2 , συνολικό ανάπτυγμα κρηπιδωμάτων 2.800μ2
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου : άρθρο 53 παρ. 2 του ν.4412/2016
υπαίθριος χώρος :
Α).

περιοχή ποταμού Αγ. Χαραλάμπη ,(σημείο αφετηρίας - ο ιερός ναός του Αγίου Χαραλάμπη ) , έως
της οικίας Δ. Ρώμα ,( σημείο αποπεράτωσης ) ευρισκόμενο επί της παραλιακής οδού Διονυσίου
Ρώμα, Χώρος Λαϊκής Αγοράς Ζακύνθου

Β)

δύο (2) κηπάρια της οδού Μάρκωβιτς, το εσωτερικό πλακόστρωτο , ο περίγυρος του ιερού ναού
Αγ. Διονυσίου, (περιοχή Αγίου. Διονυσίου) , Άλσος δέντρα του Άμμου, παραλιακή οδός Κ.
Λομβάρδου, χώρος λαϊκής αγοράς,(όπισθεν 1ου παιδικού σταθμού),

Γ)

τρία (3) κηπάρια ευρισκόμενα ανατολικά της πλατείας Σολωμού, ανατολικά και βόρεια καφέ- μπαρ
κόκκινου βράχου, χώρος έμπροσθεν «Δημαρχείου» πρώην Ξενοδοχείο Ξενία , τρίγωνο προτομής
Βεζάλ, πλακόστρωτο οδού Διονυσίου Ρώμα, πλατεία «Στήλη Πεσόντων»

Δ)

Προβλήτες Αγίου Διονυσίου και Αγίου Νικολάου στο Λιμένα Ζακύνθου.

Ε).

Αίθουσες υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, οι οποίες απαρτίζουν το ( ήμισυ ( ½) του
2ου ορόφου κτιρίου Υποδοχής Επιβατών Λιμένα Ζακύνθου.

Στ).

Αίθουσες υπηρεσιών του Λιμεναρχείου Ζακύνθου οι οποίες απαρτίζουν το ( ήμισυ (1/2) του
ισογείου και 1ος όροφος κτιρίου Υποδοχής Επιβατών Λιμένα

Η).

Εξωτερικοί χώροι κτιρίου Υποδοχής Επιβατών Λιμένα Ζακύνθου.

Θ).

Τουαλέτες (w c) κτιρίου υποδοχής επιβατών και Αγίου Νικολάου Λιμένα Ζακύνθου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η σύμβαση θα
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής όπως
ορίζεται στο Άρθρο 86 ν.4412/2016.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
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-

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

-

του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-

το Π.Δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”

-

της με αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

-

ΠΔ 59/07 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε” (ΦΕΚ 63
Α’/16-03-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το N. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147).

-

ΠΔ 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το N. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147).

-

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

-

Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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-

Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία
2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ
173/Α΄).

-

Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/27-11-95) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις.

-

Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84
Α’/02-06-2010), όπως ισχύει και τα διατάγματα που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του

-

Ν. 4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α’/2905-2013)

-

Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ. 285 Α΄/ 19-12-2001 Αιγιαλού παραλίας και άλλες διατάξεις .

-

την υπ. αριθ. εγκύκλιο 8321.6/01/12/12-03-2012 «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα
πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων αυτής »

-

Το υπ’ αριθ. πρωτ. 8322.47/01/14/22.04.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης ΟΛΕΛ της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

-

Το νόμο 496/1974 «περί λογιστικού των Ν. Π. Δ. Δ

-

Το νόμο 2522/97 (ΦΕΚ.178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.
Ο. Κ»

-

τις διατάξεις του Β.Δ. 14/19-1-39 (ΦΕΚ Α 24) περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων
διατάξεων»

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/07/2018 και ώρα 10:00π.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού, την 10:30π.μ ημέρα τρίτη και ώρα 10:30 (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού), στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου
Υποδοχής επιβατών στο μόλο Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου , του Δήμου Ζακύνθου.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο
Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Λιμενικό
Ταμείο Ζακύνθου, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.zakynthosport.gr

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Αποφάσεις :
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Την υπ. αριθ. 31/17-04-2018 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής περί ««Υπηρεσίες καθαρισμού της χερσαίας
ζώνης, των δύο(2) λιμενοβραχιόνων και των γραφείων του κτιρίου υποδοχής επιβατών του λιμένα
Ζακύνθου»
Το υπ. αριθ. πρωτ: 88281/25/05/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίνει την υπ. αριθ.31/2018 Απόφαση της
Λιμενικής Επιτροπής περί «Υπηρεσίες καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, των δύο(2) λιμενοβραχιόνων και
των γραφείων του κτιρίου υποδοχής επιβατών του λιμένα Ζακύνθου»
Την υπ’ αριθμό πρωτ. 541/27/04/2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης , ποσού είκοσι μία χιλιάδες
(21.000,00€) ευρώ για το έτος 2018 , με ΑΔΑ: 73ΣΥΟΡΗ7-ΒΦ1 ,περί αναγκαιότητας ‘’παροχή υπηρεσιών
πεζής καθαριότητας λιμένα Ζακύνθου για ένα (01) έτος
Τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Υπηρεσίας για τον καθαρισμό της Χερσαίας ζώνης, των δύο (2)
λιμενοβραχιόνων και των γραφείων του Κτιρίου Υποδοχής Επιβατών στο Λιμένα Ζακύνθου.

1.8 Διαδικασία σύναψης σύμβασης ,όροι υποβολής προσφορών
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του
ν.4412/2016 με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους όρους της παρούσας
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•
•
•

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
2.1.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η σύμβαση και η εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση
ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων κατά σειρά ισχύος :
Η σύμβαση
Η διακήρυξη με τα παραρτήματα της
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή.
Η τεχνική και οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων : (άρθρο 121 του ν.4412/2016)
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης συμπληρωματικές πληροφορίες, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.
2.2.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής (άρθρα 73,74,75 του ν.4412/2016)
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν 2.2.2 και αποτυπώνονται στο
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) , το οποίο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών
φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει
προκαταρτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σ μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73
παρ. 1 , 2,4 του ν.4412/2016, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.2.8.Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν
Α)

Οι διαχειριστές όταν τα νομικά πρόσωπα είναι Ο.Ε,Ε.Ε

Β).

Ο Διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , όταν τα νομικά
πρόσωπα είναι Α.Ε

Γ).

σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου , οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
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2.2.4

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
διαθέτουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο,
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου
της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), και, σε
περίπτωση που η επαγγελματική δραστηριότητά του δεν αποδεικνύεται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, την
έναρξη δραστηριότητας στην οικεία Δ.Ο.Υ, με αναφορά στο ειδικό επάγγελμα της παρούσας, δηλαδή σε
υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών της
επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές χρήσεις( 2014-2015-2016) ίσο ή
μεγαλύτερο του 40% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που
υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους
συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά.
Το ύψος του απαιτούμενου κύκλου εργασιών να προέρχεται από την εκτέλεση αντικειμένων συναφών με
αυτό του παρόντος διαγωνισμού
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καλύπτει τον δείκτη βιωσιμότητας : Κυκλοφορούν
ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις >1
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα το όριο της οποίας να ανέρχεται σε
ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση παροχής
υπηρεσιών παρόμοιου τύπου
Σε περίπτωση που η απαιτούμενη εμπειρία κατά τα ανωτέρω , προέρχεται από τη συμμετοχή του
διαγωνιζομένου ή διαγωνιζομένης κοινοπραξίας ή Ένωσης από συμμετοχή μέλους της σε κοινοπρακτικό
σχήμα , αυτή δύναται να ληφθεί υπόψη της , κατά τα ανωτέρω για την πλήρωση τουλάχιστον
προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας μόνο εφόσον ο διαγωνιζόμενος ή διαγωνιζόμενης
κοινοπραξίας ή Ένωσης , το μέλος της συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό του 40% και άνω
2.2.7 Εξοπλισμός
Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό
Α) Δύο (2) διπλά
τροχήλατα καρότσια περισυλλογής απορριμμάτων εξοπλισμένα πλήρες
(σακούλες ,φαράσια, σκούπες ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο που κρίνεται απαραίτητο) για τη σωστή και
ασφαλή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών στο χώρο της χερσαίας ζώνης , στους δύο (2)
λιμενοβραχίονες, ή απευθείας από τα πλοία ή στα κηπάρια που ευρίσκονται στη χερσαία ζώνη ,
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Β) ένα (1) χορτοκοπτικό για γκαζόν, ένα (1) χορτοκοπτικό πλάτης, τσάπες, φτυάρια, τσουγκράνες, κ.λπ. για
τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των καθημερινών εργασιών στο χώρο των κηπαρίων
Γ) Τρία (3) διπλά τροχήλατα καρότσια σφουγγαρίσματος πλήρως εξοπλισμένα για κάθε χώρο καθώς και
όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως ηλεκτρικές σκούπες( με ειδικά φίλτρα που εμποδίζουν τη διάχυση της
σκόνης) , τον απαιτούμενο αριθμό εργαλείων για τη σωστή και ασφαλή εκτέλεση των καθημερινών
εργασιών , όπως σκούπες ,σφουγγαρίστρες πανιά ξεσκονίσματος κλπ. στο χώρο των γραφείων και των
εξωτερικών χωρών του κτίριού Υποδοχής επιβατών λιμένα Ζακύνθου .
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνοδεύονται από το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης όπως εγχειρίδια , τεχνικά
φυλλάδια κ.λπ. από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.
Επί πλέον πρέπει να προσκομίσει αναλυτικό κατάλογο με όλα τα υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιήσει
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Λόγω της φύσεως της σύμβασης, η εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στη διακήρυξη γίνεται
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από
έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει ως επικεφαλής
της ομάδας έργου έναν υπάλληλο/επόπτη με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε συναφείς υπηρεσίες
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής-επαγγελματικά προσόντα
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
i.
Σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ( ή νεότερης έκδοσης), για τη διασφάλιση ποιότητας , που έχει
εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο
για τους διαγωνιζομένους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των
δημοπρατούμενων εργασιών .
ii.
Σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή νεότερης έκδοσης), για την εφαρμογή συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με
εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και
καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.
Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων I,ii πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης ,διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε (ΕΣΥΔ) ή από φορέα
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση , μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας
Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να πληρούν τα
κριτήρια των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος 2.2.8 αθροιστικά.
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙV, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.2.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου), και, σε περίπτωση που
η επαγγελματική δραστηριότητά του δεν αποδεικνύεται με τα ανωτέρω δικαιολογητικά, την έναρξη
δραστηριότητας στην οικεία Δ.Ο.Υ.
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Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το ολικό ύψος του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, συναρτήσει της ημερομηνίας
δημιουργίας του συμμετέχοντα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά,
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο
κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Κατάλογο των κυριότερων παρομοίων συμβάσεων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά την
προηγούμενη τριετία. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον τίτλο της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή αυτής,
την Αναθέτουσα Αρχή, την αμοιβή της σύμβασης και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε
αυτής, τις ημερομηνίες έναρξης και περαίωσης. Η καλή εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων θα
αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης (άρθρο 86 του ν.4412/2016)
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

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

2.4.2 Τόπος / Χρόνος υποβολής προσφορών (άρθρα 96 και 121 του ν. 4412/2016)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο Αγίου Διονυσίου
Λιμένα Ζακύνθου, του Δήμου Ζακύνθου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 02/07/2018 , ημέρα δευτέρα.
και ώρα 10:30 (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού).
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται
Είτε στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 02/07/2018 ημέρα
δευτέρα. και ώρα 10:30 (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που στεγάζεται στον 2ον όροφο του κτιρίου Υποδοχής επιβατών στο μόλο
Αγίου Διονυσίου Λιμένα Ζακύνθου, του Δήμου Ζακύνθου.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο
(Επιτροπή Διαγωνισμού) προ της εκπνοής της προθεσμίας που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος
1.2) για την αποσφράγιση.
Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου
Είτε με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ,
Είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ,
Είτε με Courier προς την υπηρεσία.
Σε περίπτωση αποστολής (Ταχυδρομικώς ή Courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο , οι φάκελοι γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών , δηλαδή μέχρι και τις 02/07/2018, ημέρα δευτέρα και ώρα 10,00π.μ
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο
Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου μέχρι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Λιμενικό
Ταμείο Ζακύνθου, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

2.4.2.1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: (άρθρα 93 Έως 96 του ν.
4412/2016)
Τρόπος υποβολής προσφορών.

Σελίδα 20

Οι προσφορές με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς ), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ………………………………………………………………………………………………..
(Αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος ήτοι : επωνυμία του νομικού προσώπου ή της Ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα στοιχεία της επικοινωνίας ( ταχ.
Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,Fax, e-Mail)
Για τον συνοπτικό διαγωνισμό :«Υπηρεσίες καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων
και των αιθουσών του Κτιρίου Υποδοχής Επιβατών στο Λιμένα Ζακύνθου»
Αριθμός Διακήρυξης : Λ.3/2018
Αναθέτουσα Αρχή : ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Δ/νση: Προβλήτα Αγίου Διονυσίου ,29100 -Ζάκυνθος
Καταλυτική ημερομηνία προσφορών : ../../2018

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα κάτωθι:
(α) έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στην παράγραφο 2.4.3 δικαιολογητικά. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
(β) έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς
(γ) έναν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.4.4.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » (άρθρο 93 του ν. 4412/2016)
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
Α).
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV),
Β).
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986( Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει , όπου να δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.4.Περιεχόμενα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται
Ο Φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:
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Α). Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος , στην οποία να
δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της
υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας .
Β). Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75) του προσφέροντος , στην οποία να
δηλώνει ότι ως ανάδοχος:
Ι).
με την έναρξη παροχής των υπηρεσιών θα αναρτά το πρόγραμμα των απασχολουμένων στην
καθαριότητα σε εμφανές σημείο , στο κτίριο Υποδοχής Επιβατών Λιμένα Ζακύνθου επί του 2ου ορόφου στα
γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου , όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες καθαρισμού.
Ιι).
Θα καταθέσει στην υπηρεσία, το αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού αντίγραφο του
θεωρημένου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε) προγράμματος εργασίας
των απασχολουμένων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης του θα προσκομίζει το εκάστοτε
κάθε φορά ισχύον.
Ιιι).
Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του μήνα , θα προσκομίζει αντίγραφο της
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ) του Ι.Κ.Α του προηγουμένου μήνα που αφορά τους
απασχολούμενους υπαλλήλους στη παρούσα σύμβαση καθαρισμού.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών (άρθρο 95 του ν. 4412/2016)
Ο φάκελος «οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το νόμιμο /-ους εκπρόσωπο/ - ους του οικονομικού φορέα. .Η
οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το νόμιμο /-ους εκπρόσωπο / - ους του νομικού
προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό
εκπρόσωπο τους.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς στο Παράρτημα II της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά δίνεται η προσφερόμενή συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Απαράδεκτες προσφορές θα απορρίπτονται στις οποίες α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.
Στην προσφορά τους, οι συμμετέχοντες, πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κόστους και των νόμιμων υπέρ
Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή του
ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του παραρτήματος ΙΙ της παρούσης διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών (άρθρο 121 του ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος
ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (άρθρα86,96,100,102, του ν.4412/2016)
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών-έναρξη διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται , αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών να
υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη διεύθυνση προγραμματισμού και συντονισμού του Σώματος Επιθεωρητών
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου υποψηφίων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται
στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος . Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη
σύμβασης ( Πρβλ παρ. 2α του άρθρο 68 ν. 3863/2010 (Α΄115).
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του
φακέλου «Οικονομική Προσφορά», σε μία συνεδρίαση (ν. 4412/16, άρθρο 117, παρ. 4) .Αρχικά,
αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Κατόπιν του
ελέγχου των στοιχείων του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο
προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης
και συντάσσει το πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των στοιχείων προσφορών των σφραγισμένων φακέλων με
οικονομικά στοιχεία αποσφραγίζεται ο φάκελος «Οικονομικής Προσφορά» για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορές
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση , σύμφωνα
με το άρθρο 127 του ν.4412/2016

• Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει
η αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», ανά φύλλο και κατόπιν προχωρά στον
έλεγχο για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτήν δικαιολογητικά,
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σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτής σε πρακτικό,
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και ολοκληρώνει το
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Οι
προσφορές κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά προσφερόμενης συνολικής τιμής για την εκτέλεση της
σύμβασης (άνευ ΦΠΑ). Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που έχει προσφέρει τη χαμηλότερη
συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης (άνευ ΦΠΑ).
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.5 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομίσει ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.5 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3-2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρο 80 του ν. 4412/2016)
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον ο ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2., με την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα ) που καλείται να υποβάλλει προσωρινός ανάδοχος
είναι τα εξής:
Α) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες -Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή , από το οποίο να
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Β) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ,αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς
τιο ελληνικό δημόσιο
γ) Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης- πιστοποιητικά
που εκδίδονται από την αρμόδια , κατά περίπτωση αρχή του Ελληνικού κράτους , περί του ότι έχουν
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα , όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ,
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ( θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση)
δ) Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα -για όσα δηλώθηκαν στο
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Ι) Λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 – πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια , κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Ιι) Λόγοι που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016- Υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι
οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού.
Ιιι) Λόγοι που προβλέπονται στην παρ. 2γ στο άρθρο 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115) για μεν την υποπερίπτωση
αα) πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή και Φύλαξης
», οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίσουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόμιμου
εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής
προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής», ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας , για δε
τις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ) ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών , ως άνω υποπερίπτωση
αα).
Δ.1) Λόγοι απόδειξης καταλληλόλητας για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν,
πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε’ αυτό .
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου , νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της
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αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του , στα αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν
αποδεκτά , θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης των προσφορών.
Δ.2) Λόγοι απόδειξης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν-ισολογισμούς ή απόσπασμα ισολογισμών για τις χρήσεις των τελευταίων τριών (3) ετών
( 2014-2016), στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση τους είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με την περί
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος . Σε περίπτωση που σύμφωνα με την
νομοθεσία του κράτους ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού , τότε θα πρέπει
να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές
δηλώσεις. Ο δείκτης βιωσιμότητας προκύπτει από τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της επιχείρησης
(2016) ή αν νομίμως δεν δημοσιεύσει ισολογισμούς από δήλωση ορκωτού λογιστή. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων , η εν λόγο προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα λειτουργίας.
Κατάλογο συμβάσεων προκειμένου από τον οποίο θα αποδεικνύεται ότι ύψος του απαιτούμενου κύκλου
εργασιών προέρχεται από την εκτέλεση αντικειμένων συναφών με αυτών του παρόντος
διαγωνισμού .Κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση για την απόδειξη της πιστοληπτικής ικανότητας.
Δ.3) Λόγοι απόδειξης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν –
αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τις οποίες να προκύπτει το ποσό , το
αντικείμενο ή διάρκεια , καθώς και η αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού εκτελεί τρέχουσα σύμβαση , θα πρέπει να προσκομίσει
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών για το εκ τελεσθέν τμήμα της σύμβασης το ποσό του οποίου θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το σύνολο του Προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης υπηρεσίας , μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με αντίγραφα από επίσημα
παραστατικά ( Δελτίο αποστολής -Τιμολόγιο) ή εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών με
υπεύθυνη δήλωση του.
Δ.4) Λόγοι απόδειξης της συμμόρφωσης τους με πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν :
i) Να είναι σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για τη διασφάλιση ποιότητας που έχει εκδοθεί από
διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους
διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα αντικείμενα των δημοπρατούμενων
εργασιών.
ii) Να είναι σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην
Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους διαγωνιζόμενους με εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει όλα τα
αντικείμενα των δημοπρατούμενων εργασιών.
Σημείωση: Τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης , διαπιστευμένους
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.(ΕΣΥΔ) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για
την Διαπίστευση και μάλιστα , μέλος της αντίστοιχης συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης ( M.L.A) αυτής.

Δ.5) Λόγοι απόδειξης της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο – προσκομίσει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά , πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότησης Δ.Σ
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε, ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νομική σύσταση του , όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών , το
πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δεσμεύει το πρόσωπο ή δεσμεύει την εταιρία κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού ( νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) τυχόν τρίτοι στους
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης , καθώς και η θητεία του ή των μελών του οργάνου
διοίκησης ή νόμιμου εκπροσώπου.
Δ.6) Λόγοι απόδειξης της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί
φορείς είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης , του προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 , μπορούν να προσκομίζουν
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στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγο οικονομικών φορέων στον επίσημο
κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγο κατάλογο
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης , συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής , τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

3.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης (άρθρο 105 του ν. 4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης , εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης , προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και επικαιροποιημένα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθεί σα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.5 Ενστάσεις ( άρθρο 127 του ν. 4412/2016)
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε ( 5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται στην
υποβαλλόμενη ένσταση. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

3.6 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλων ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής – Σύμφωνα με το έκτο εδ. της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016

4.2 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

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

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

4.6 Υπεργολαβία
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβους, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν.
4412/2016 .

4.7 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Η παρούσα τροποποιείται όταν προκύπτει ανάγκη λόγω περιπτώσεων , που δεν ήταν δυνατόν να
προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή , υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει
τη συνολική φύση της σύμβασης και ότι η αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 25% της αξίας της αρχικής
σύμβασης
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4.8 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.9 Παραλαβή Υπηρεσιών ( άρθρο 219 του ν. 4412/2016)
Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά ανά ημερολογιακό μήνα , με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της αναθέτουσας
αρχής.
Την παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού , σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης παρακολουθεί και
εποπτεύει αρμόδιος που ορίζεται από τη Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, ο οποίος
ορίζεται ως υπεύθυνος της εκτέλεσης της σύμβασης και βεβαιώνει καθημερινά την άρτια και προσήκουσα
παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης , και παράλληλα δύναται να παρέχει
κατευθύνσεις και υποδείξεις στον επόπτη καθαριότητος και στον ανάδοχο και να διατυπώνει εγγράφως
τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις τις οποίες θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής Παραλαβής .
Στην Υπηρεσία τηρείται τριμηνιαίο ημερολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου όπου καταγράφονται
καθημερινά οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. Το ημερολόγιο αυτό κλείνει στο τέλος
κάθε μήνα με τις σχετικές υπογραφές και υποβάλλεται στην επιτροπή παραλαβής.
Η επιτροπή εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή παραλήψεις κατά την χρονική διάρκεια της παραλαβής του
αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.
Εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους
όρους της σύμβασης , συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν.
4412/2016.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.

5.1 Τρόπος πληρωμής αναδόχου
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται ανά μήνα με τον πιο κάτω τρόπο :
1.
2.
3.
4.
5.

την προσκόμιση του Τιμολογίου του αναδόχου για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα
εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε.
πιστοποιητικό Φορολογικής ενημερότητας
πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον φορέα ασφάλισης του.
Μηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών
το οποίο συντάσσεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αρχής
6. Αντίγραφο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ) του Ι.Κ.Α του προηγούμενου μήνα , που
αφορά τους απασχολούμενους στην σύμβαση καθαρισμού υπαλλήλους του αναδόχου, καθώς
επίσης και το σχετικό βεβαιωτικό έγγραφο που αφορά στην πληρωμή των εισφορών.
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης.
Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση Φόρου
εισοδήματος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο

5.2 Φόροι-Κρατήσεις

5.2.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, κάθε πληρωμής
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, κάθε πληρωμής της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.( άρθρο 375 παρ. 7 του Ν.4412/2016), άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016)
γ.) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ( άρθρο 64 του
ν. 4172/2013)

5.3 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις ( άρθρο 203,205του ν.
4412/2016)
5.2.3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν:
α.) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις
β.) εάν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
γ). της περίπτωσης της παρ. 5 του άρθρου 105
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου κατά τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ η αναθέτουσα
αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση , η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας
προθεσμία για την συμμόρφωση του.
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Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που
τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση:
Ι) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της
αναθέτουσας Αρχής.
Ιι) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του αποφαινόμενού
οργάνου , ύστερα από έγκριση του αρμοδίου οργάνου ,το οποίο μετά από κλήση του στον ενδιαφερόμενο
για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
Ι) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ιι) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση στον ανάδοχο
είτε από το ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο , είτε με
κατάπτωση της εγγυητικής προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο α πό δικαιοπραξία , από
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.4 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Λιμενικό
Ταμείο Ζακύνθου, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως
για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης και του κτιρίου υποδοχής
επιβατών λιμένα Ζακύνθου θα εκτελείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι και σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4 Απόρριψη υπηρεσίας – Αντικατάσταση
Δεν προβλέπεται.

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης και του κτιρίου
υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου, βάσει των οποίων το Λ.Τ.Z. θα αναθέσει την εκτέλεση των
συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες αφορούν στην εκτέλεση από τον Ανάδοχο κατ’ αποκλειστικότητα των νόμιμων
απαιτούμενων εργασιών παροχή Υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης και του κτιρίου υποδοχής
επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκεφτούν τους χώρους των υπό
ανάθεση υπηρεσιών για να διαμορφώσουν γνώμη για τις επικρατούσες συνθήκες.
Το παρακάτω πρόγραμμα καθαρισμού αναλυτικά περιλαμβάνει όλους τους χώρους :
Α)

περιοχή ποταμού Αγ. Χαραλάμπη ,(σημείο αφετηρίας είναι ο ιερός ναός του Αγίου
Χαραλάμπη ) , έως το σημείο της οικίας Δ. Ρώμα ,( σημείο αποπεράτωσης ) ευρισκόμενο επί της
παραλιακής οδού Διονυσίου Ρώμα.

Β)

Περιοχή Λαϊκής αγοράς-μαρίνας όπισθεν α΄ παιδικού σταθμού, από το χείμαρρο του Αγίου
Χαραλάμπη έως τις αποθήκες του Λιμενικού Ταμείου-Λιμεναρχείου.

Γ)

κηπάρια της οδού Μάρκωβιτς, και ο περίγυρος του ιερού ναού Αγ. Διονυσίου, (περιοχή
Αγίου Διονυσίου) , Άλσος δέντρα του Άμμου, παραλιακή οδός Κ. Λομβάρδου,

Δ)

κηπάρια ευρισκόμενα ανατολικά της πλατείας Σολωμού, ανατολικά και βόρεια καφέ- μπαρ
κόκκινου βράχου, χώρος έμπροσθεν «Δημαρχείου» πρώην Ξενοδοχείο Ξενία , τρίγωνο
προτομής Βεζάλ

Ε)

Προβλήτες δύο (2) Αγίου Διονυσίου και Αγίου Νικολάου στο Λιμένα Ζακύνθου.

Ζ)

Αίθουσες υπηρεσιών του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου επί του κτιρίου Υποδοχής επιβατών
λιμένα Ζακύνθου

Η)

Αίθουσες υπηρεσιών του Λιμεναρχείου Ζακύνθου επί του κτιρίου Υποδοχής επιβατών λιμένα
Ζακύνθου

Θ)

Εξωτερικοί χώροι κτιρίου υποδοχής επιβατών λιμένα Ζακύνθου .

Ι)

Τουαλέτες κτιρίου υποδοχής επιβατών λιμένα Ζακύνθου και Αγίου Νικολάου λιμένα Ζακύνθου

Ο καθαρισμός των ως άνω αναφερομένων χώρων θα διενεργείται ως εξής:
•

•
•

Στους προαναφερόμενους υπό τα στοιχεία α, β, γ, δ χώρους, ο καθαρισμός θα γίνεται με σάρωθρο
χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο με φερόμενες περιστροφικές βούρτσες και κάδους συλλογής
απορριμμάτων ή σκούπες καθαρισμού και επίπεδους χειροκίνητους συλλέκτες (φαράσια ) ή
αρπάγες χειρός, χειραμαξίδια
Τα συλλεγόμενα απορρίμματα θα αποθηκεύονται σε μεγάλους κάδους ανακύκλωσης συλλογής
απορριμμάτων που ευρίσκονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά μήκος της παραλιακής ζώνης
του λιμένα Ζακύνθου .
Ο καθαρισμός και απολύμανση όλων ανεξαρτήτως των κάδων θα πραγματοποιείται με πλυστικό
μηχάνημα εξωτερικής πλύσης
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•
•

Τα αναφερόμενα μηχανικά μέσα θα είναι κατασκευασμένα από υλικά καλής ποιότητας θα
πλένονται και θα καθαρίζονται καθημερινά μετά το πέρας των υπηρεσιών από τα υπολείμματα
καθαρισμού.
Οι οδοκαθαριστές είναι εφοδιασμένοι με σακούλες απορριμμάτων θα προβαίνουν καθημερινά
στο άδειασμα των κάδων και την αντικατάσταση τους με καινούργιες.
Στους προαναφερόμενους υπό τα στοιχεία γ,δ
Ο καλλωπισμός των ως άνω αναφερομένων κηπαρίων θα διενεργείται ως εξής:

•
•
•
•
•
•
•

Κλάδεμα εποχικό όλων των ποωδών φυτών σύμφωνα με τον σωστό τρόπο κοπής
Δενδροφυτεύσεις ποωδών φυτών για συμπλήρωση αυτών όπου καθίσταται αναγκαία μετά από
εντολή.
Δενδροφυτεύσεις εποχικών λουλουδιών όπου ενδείκνυται μετά από εντολή.
Κόψιμο στο γκαζόν κάθε δέκα πέντε (15) ημέρες σε όλα τα κηπάρια
Κοπή κλαδιών- σε όλα τα δέντρα και σε φοίνικες εντός και εκτός κηπαρίων σε ολόκληρη την
παραλιακή ζώνη κατά τους μήνες κλαδέματος
Συλλογή όλων των κομμένων κλαδιών , των ποωδών φυτών, του γκαζόν , των χόρτων μετά από
κάθε εργασία και απομάκρυνσης εκτός χερσαίας ζώνης και απόρριψης αυτών στο χυτά.
Πότισμα όλων των κηπαρίων καθ’ όλη την διάρκεια του έτους , ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
που επικρατούν ,ιδίως όμως τους θερινούς μήνες (6ος έως 8ος ) προβλέπεται σε καθημερινή βάση

Στους προαναφερόμενους υπό τα στοιχεία ζ, η,
Γραφεία -χώροι εργασίας : Ισόγειο έως και 2ου ορόφου
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Λεπτομερές ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα , καρέκλες, βιβλιοθήκες, πίνακες, φωτιστικά,
μηχανήματα φωτοτυπικά, φαξ- εκτυπωτές, σώματα θερμάνσεως, air-condition πόρτες , πρεβάζια
παραθύρων.
Λεπτομερές σφουγγάρισμα των χώρων εργασίας , άδειασμα σταχτοδοχείων και καλαθιών
απορριμμάτων
Ισόγειο έως και 2ου ορόφου: Τουαλέτες με προθάλαμο
Λεπτομερής γενικός καθαρισμός με απορρυπαντικά και απολυμαντικά των λεκανών , τουαλετών,
σκεπασμάτων τουαλετών, νιπτήρων, βρυσών, καθρεπτών, πλακιδίων, δαπέδων τοίχων, αρμαρίων.
Ισόγειο έως και 2ου ορόφου : Κοινόχρηστοι χώροι
Λεπτομερή σφουγγάρισμα των εισόδων , διαδρόμων , πλατύσκαλων, κλιμακοστασίων, γυάλινων
θυρών και προθαλάμων γραφείων ,τοπικός καθαρισμός λεκέδων σε τοίχους και πόρτες, περιοδικό
γυάλισμα των μαρμάρων , καθαρισμός καλαθιών άχρηστών και σταχτοδοχείων.
Αίθουσα συνεδριάσεων
Λεπτομερής καθαρισμός ξεσκόνισμα της τράπεζας συνεδριάσεων , ερμάριο, δάπεδο, καθίσματα,
πόρτα, φωτιστικά, τοίχους,
Περιοδικό γυάλισμα τραπέζης ,ερμαρίου, δαπέδου, καθισμάτων.
Κλιμακοστάσιο
Ξεσκόνισμα , σκούπισμα και σφουγγάρισμα όλων των σκαλοπατιών , σοβατεπιών ,προστατευτικών
κουπαστών και φωτιστικών. Περιοδικό γυάλισμα των μαρμάρων .
Ανελκυστήρας
Λεπτομερής καθαρισμός εσωτερικού χώρου , θύρας και δαπέδου.
Εξωτερικός χώρος του κτιρίου (ακάλυπτος, μπρος /πίσω ,εσωτερικό μαρμαρόστρωτο).
Σκούπισμα και καθαρισμός του ακάλυπτου χώρου περιμετρικά, συλλογή απορριμμάτων άδειασμα
καλαθιών.
Δώμα-βεράντες
Σκούπισμα και καθαρισμός των χώρων και επιφανειών και περιμετρικά των στηθαίων και
κιγκλιδωμάτων, πλύσιμο, περισυλλογή απορριμμάτων.
Απομάκρυνση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλα τα απορρίμματα και υλικά ανακύκλωσης θα συλλέγονται καθημερινώς σε σακούλες και θα
τοποθετούνται εντός των κάδων του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που βρίσκονται περιμετρικά του
κτιρίου
Πρόγραμμα καθαρισμού
Ημερησίως ( πέντε φορές την εβδομάδα)
Χώροι εργασίας , τουαλέτες, κοινόχρηστοι χώροι , αίθουσα συνεδριάσεως, κλιμακοστάσιο,
ανελκυστήρας, εξωτερικοί χώροι, απομάκρυνση απορριμμάτων.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Σκούπισμα και συλλογή απορριμμάτων από τους χώρους στάθμευσης
Καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα Σκούπισμα των δωμάτων , βεραντών,
Πλύσιμο
Καθαρισμός γραφείων των Υπηρεσιών Λιμενικού Ταμείου και Λιμενικής Αρχής -Επιμελώς
ξεσκόνισμα σε όλα τα έπιπλα , καρέκλες , ερμάρια, πίνακες, φωτιστικά, σώματα θερμάνσεως –
ψύξεως , πόρτες, περβάζια παραθύρων, Λεπτομερές σφουγγάρισμα των χώρων εργασίας
άδειασμα σταχτοδοχείων και καλαθιών απορριμμάτων
ΜΗΝΙΑΙΑ
Γυάλισμα μαρμάρων και δαπέδων (συντήρηση) αφού προηγηθεί σε βάθος καθαρισμός.
Καθαρισμός και Πλύσιμο όλων των εσωτερικών επιφανειών του κτιρίου και των εξωτερικών
επιφανειών του κτιρίου,
Καθαρισμός και Πλύσιμο των δωμάτων βεραντών
Καθαρισμός και πλύσιμο όλων των θυρών του κτιρίου και από τις δύο όψεις.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στο συνολικό τίμημα της προσφοράς συμπεριλαμβάνονται οι κάθε φύσεως δαπάνες του αναδόχου για
την εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει :
Ενδεικτικά αναφέρονται:
•
Η προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών καθαριότητας και
μικρούλικών (σάρωθρα, σκούπες, φαράσια, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων κ.λπ. )
•
Οι μισθοί ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακή, ή απογευματινή ή νυχτερινή
εργασία, αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες , αποζημίωση λόγο καταγγελίας
συμβάσεως εργασίας κ.λπ. του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους
υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο , και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και
επικουρικής ασφάλισης , τόσο οι βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τον
εργαζόμενο. Οι οποιαδήποτε φύσης δοσοληψίες ή απαιτήσεις των ταμείων αυτών ή τρίτων
αφορούν τον ανάδοχο και μόνο.
•
Η μεταφορά του προσωπικού στον τόπο και από τον τόπο του έργου
•
Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του αναδόχου.(διαμονή, διατροφή, κ.λπ.)
•
Οι κάθε είδους δαπάνες για μηχανήματα , εργαλεία , υλικά και μικρούλικά.
•
Τα έξοδα του αναδόχου και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκτέλεση του
παραπάνω έργου.
•
Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού του αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για την
εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά να εφαρμόσει τις απαιτήσεις:
Ι).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής , κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης , το Εθνικό Δίκαιο , συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.Η
τήρηση των εν λόγο υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την τέλεση
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της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και
της αρμοδιότητας τους.. Ειδικότερα ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία , ο
ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές
στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από
τις οικίες συλλογικές συμβάσεις Εργασίας , στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο
ωράριο εργασίας , ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις , τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων , τις λοιπές κοινωνικές παροχές , αποζημιώσεις , φόρους , κ.λπ. Θα ευθύνεται δε έναντι των
Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επί πλέον υποχρεούται να
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο , στους ασφαλιστικούς Φορείς και σε κάθε
τρίτο.
Ιι).
Στην αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών
ταμείων . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των αναφερομένων όρων, παρέχεται το δικαίωμα στην
Υπηρεσία να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση .
Ιιι).
Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας
ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό ή στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή σε
οποιοδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του.
Ιv).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ένα (1) επόπτη , για την επίβλεψη της σύμβασης και
επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής , την/τον οποία-ο θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.
v).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων
και είναι αποκλειστικός και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό του.
vι).
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών αναπαύσεως
(REPOS) και να καλύπει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των
αναλαμβανόμενων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι της Υπηρεσίας.
vιι).
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο , οποιαδήποτε στιγμή κατά
την εκτέλεση της σύμβασης , να προσκομίζει και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές
προδιαγραφές για τα υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης.
vιιι). Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των
όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο
εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγράφουνε στη σύμβαση μεταξύ του
αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.
ix).
Ο Ανάδοχος για την άριστη και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να
οργανώνει τα συνεργεία του κατά τέτοιο τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει τις εργασίες άλλων
συνεργείων και να ακολουθεί τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εργασιακών , καθόσον είναι μόνος
υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση καθώς και να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις
εργασίες του απομακρύνοντας τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα.
x).
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκτελουμένων εργασιών
καθώς και των δικών του ή των από αυτόν χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων και κατά συνέπεια για κάθε
δυστύχημα, φθορά ή ζημιά σε βάρος οποιουδήποτε από υπαιτιότητα ή αμέλεια ή εμπειρία του ίδιου ή των
μελών του προσωπικού του κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και έχει σε κάθε περίπτωση την
ευθύνη του κυρίου του έργου κατά το άρθρο 925 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ). Σε περίπτωση που αποδοθεί
στον εργοδότη ευθύνη οποιαδήποτε φύσεως για κάποια από τις παραπάνω αιτίες , ο ανάδοχος ευθύνεται
απέναντι στον εργοδότη στο ακέραιο για κάθε ζημιά του θετική ή αποθετική
xi).
Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως εργαλείων ή μέσων που ανήκουν στον εργοδότη ή σε άλλους
αναδόχους , ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη καλής χρήσεως του.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των προαναφερόμενων χώρων , προβαίνοντας στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να εξασφαλίζεται ο ομαλός και έγκαιρος καθαρισμός τους.

* Για την καθαριότητα των υπαίθριων χώρων , η οποία θα γίνεται σε καθημερινή βάση και έξι ημέρες
της εβδομάδας καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης , ο ανάδοχος θα διαθέσει τέσσερους /ες
καθαριστές/ ιες (έμπειρους με προϋπηρεσία), ώστε η καθαριότητα των χώρων να είναι άριστη και
συνεχής. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας
Για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών θα υπάρχει.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΡΕΣ
(βάρδια)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(άτομα)

Χειμερινή
(χερσαία Ζώνη)

01/01 Έως 31/05

ΜΙΑ (1)

07:00 -13:00

Δύο(2)

Θερινή
(χερσαία Ζώνη

01/06 Έως 31/10

ΜΙΑ (1)

07:00-13:00

Ένα (1)

Θερινή
(χερσαία Ζώνη

01/06 Έως 31/10

Δύο (2)

14:00-20:00

Ένα (1)

Χειμερινή
(χερσαία Ζώνη

01/11 Έως 31/12

ΜΙΑ (1)

07:00 -13:00

Δύο(2)

Χειμερινή-Θερινή
(κηπάρια Χερσαίας Ζώνης)

01/01 Έως 31/12

ΜΙΑ (1)

07:00 Έως 13:00

Ένα (1)

Χειμερινή-Θερινή
(Κτίριο Υποδοχής Επιβατών)

01/01 Έως 31/12

ΜΙΑ (1)

15:00 Έως 18:00

Ένα (1)

Τα άτομα που θα απασχοληθούν στον καθαρισμό της χερσαίας ζώνης, είναι πιθανόν να τροποποιούνται
ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης , και πάντοτε κατόπιν
υποδείξεις της διοίκησης του Λ. Τ. Ζ
Για τον εν λόγο καθαρισμό ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να απασχολεί καθημερινώς και
υποχρεωτικά τέσσερα (4) άτομα από τα οποία ,δύο (2) οδοκαθαριστές πρέπει να εργάζονται από τις 7:00
έως τις 13:00 στους υπαίθριους χώρους της χερσαίας ζώνης , ένας (1) κηπουρός πρέπει να εργάζεται στα
κηπάρια της χερσαίας ζώνης , και ένα (1) καθαρίστρια /ης ,θα προσέρχεται στο κτίριο υποδοχής επιβατών
στον λιμένα Ζακύνθου από τις 15:00 και μέχρι πέρατος των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού( μέχρι
18:00).
Ο ανάδοχος ευθύνεται για την αποκατάσταση των ζημιών ή φθορών που τυχόν ήθελε προκληθούν στις
εγκαταστάσεις ή στο κτίριο από το προσωπικό ή τα χρησιμοποιούμενα από αυτό υλικά ή μηχανήματα.
Παρέχεται το δικαίωμα στον εργοδότη να απαιτήσει την αντικατάσταση μελών προσωπικού του αναδόχου
σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της εργασίας τους.
Το προσωπικό που απασχολείται με την καθαριότητα πρέπει να είναι ειδικευμένα άριστα στο είδος του ,
άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι στο προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου και σε τρίτους.
Η ενδυμασία του προσωπικού πρέπει να είναι ομοιόμορφη και επιμελή , ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται να
ορίζει ένα εξ αυτών ως επικεφαλής. Το όνομα του τελευταίου θα γνωστοποιείται εγγράφως στον εργοδότη.
Τα μηχανήματα, τα υλικά , τα εργαλεία και μικρούλικά που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος πρέπει να είναι
κατάλληλα για το αντικείμενο της εργασίας , η δε καταλληλόλητά θα βεβαιώνεται από τις οδηγίες χρήσεως
που θα φέρουν οι τυποποιημένες συσκευές των μηχανημάτων ή υλικών. Τα μηχανήματα ή τα υλικά θα είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές τις Ε.Ε.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την
εγκατάσταση του, να προσκομίσει κατάσταση του προσωπικού που θα εργασθεί για την υλοποίηση της
σύμβασης , με πλήρη στοιχεία αυτού, φωτοτυπίες των ασφαλιστικών βιβλιαρίων αυτού προκειμένου περί
αλλοδαπού προσωπικού και τις κάρτες εργασίας. Η ανωτέρω κατάσταση θα πρέπει να είναι
επικαιροποιημένη και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται νομίμως από τον ανάδοχο , θα πρέπει να
προσκομίζεται οποτεδήποτε ζητηθεί από τον εργοδότη.
Το αλλοδαπό προσωπικό που τυχόν απασχοληθεί από τον ανάδοχο πρέπει να έχει κάρτα εργασίας και
παραμονής στην Ελλάδα και να γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα.
Το προσωπικό που θα απασχολείται από τον ανάδοχο πρέπει να είναι υγιές , γεγονός που αποδεικνύεται
με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας εν ισχύ , θεωρημένου από τις αρμόδιες αρχές.
Σε περίπτωση συστηματικής απουσίας του προσωπικού και μη τήρησης του προβλεπόμενου
προγράμματος καθαριότητας , ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης του αναδόχου
ως έκπτωτου.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά τη λήξη της ο ανάδοχος και το προσωπικό που αναλαμβάνουν την
υποχρέωση να τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία , ου τους έγιναν γνωστά λόγω της εργασίας τους.

Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου θα παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση για την έκδοση τελωνειακής αδείας.
Κατά την παραλαβή των αποβλήτων ο Ανάδοχος θα εκδίδει το σχετικό έντυπο παραλαβής (απόδειξη
παραλαβής). Η τελική επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις της νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση οποιασδήποτε άδειας που απαιτείται για την εκτέλεση
της εργολαβίας του και στη φάση της τελικής διάθεσης και επεξεργασίας των αποβλήτων θα πρέπει να
συνεργάζεται με εγκεκριμένους φορείς ανά κατηγορία. Από τους φορείς αυτούς θα παίρνει βεβαιώσεις
τελικής διάθεσης ανάλογα με το είδος αποβλήτου.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36,000.00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 29.032,26€. ΦΠΑ : 6.967,74€).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ
ποσότητες

ΚΟΣΤΟΥΣ
Μονάδα
Μέτρησης

1.

Αριθμός εργαζομένων για κάθε ημέρα

Άτομα/ημέρα

2.

Περιοχή ανά άτομα

τ.μ/άτομο

3.

Τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο

τ.μ/άτομο

4.

Ώρες εργασίας εργαζόμενου για κάθε ημέρα καθαρισμού

Ώρες/ημέρα

5.

Ημέρες εργασίας εργαζομένου για την περίοδο παροχής
της υπηρεσίας

6.

Προβλεπόμενο ωρομίσθιο εργαζόμενου

€/ώρα

( Βάση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας )
7.

Ύψους του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόμιμες αποδοχές για το σύνολο των
εργαζομένων την περίοδο παροχής υπηρεσίας.(8 μήνες)

€

8.

Κόστος αναλώσιμων

€

9.

Εργολαβικό κέρδος

10.

Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις

€

11.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

€

12

Φ.Π.Α

€

13.

ΣΥΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α

€

%

€

Ο χρόνος ισχύος προσφορά είναι ημέρες (αριθμητικά και ολογράφως):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Νόμιμος Εκπρόσωπος : ………………………………………………………………...

Ημερομηνία

Υπογραφή- Σφραγίδα
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:………………………….........

ΟΔΗΓΙΕΣ (Συμπλήρωσης πίνακα)
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρώνεται ( χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
οικονομικούς φορείς , σύμφωνα με την κείμενη Εργατική, Ασφαλιστική και σχετική νομοθεσία επί
ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο φάκελο της προσφοράς τους
φωτοαντίγραφα της προαναφερόμενης νομοθεσίας . Η τιμή για καθένα από τα πεδία του
παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική και θα αναλύεται επαρκώς και με σαφήνεια ο τρόπος
-μέθοδος υπολογισμού -προσδιορισμού αυτής της τιμής . Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ(€) μπορεί
να γίνεται μέχρις δύο δεκαδικά ψηφία.
2. Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού του κόστους μπορεί να συμπεριληφθεί στο
τέλος του ανωτέρου πίνακα.
3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη , ενώ θα πρέπει να
υπάρχει ρητή δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς κα της ισχύουσας
νομοθεσίας.
5. Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς αντίγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι στην σύμβαση.
7. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών , οι δε προσφέροντες υποχρεούται να παρέχουν
αυτά εντός προθεσμίας επτά(7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης . Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον
προσφέροντα.
8. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη /Σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές
άμεσα, αφετέρου εν δύναται σε καμιά περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα Αρχή.
9. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται , με έναρξη από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού . Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον
ζητούμενο δηλ. από εκατό είκοσι (120) ημέρες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ
ΖΩΝΗΣ ,ΔΥΟ(2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥΝ.Π.Δ.Δ.

Αριθ. Απόφασης: …………

Αριθ. Πρωτοκόλλου: ………

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.000,00€ με ΦΠΑ

Αριθ. Σύμβαση : …./…

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Ποσού :……………€ (με Φ. Π. Α )

Στη Ζάκυνθο σήμερα, ημέρα ………. του μηνός …….. του έτους δύο χιλιάδες δέκα …. (201. )
και ώρα 12.00.μ., στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, επί της διεύθυνσης Μόλος Αγ.
Διονυσίου Τ. Κ. 29100 – Ζάκυνθος, μεταξύ των συμβαλλομένων
α) του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου-Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου- που εδρεύει επί της οδού
Κων/νου Λομβάρδου και Μόλου Αγίου Διονυσίου αρ.1 ,με Α.Φ.Μ 090089810 & Ταχυδρομικός Κώδικας
29100 που στο εξής θα αναφέρεται ως «εργοδότης», νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο της
Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου κ. Ζήβα Θεόδωρο , και
β) του/της ………………… ,που εκπροσωπείται από …………… που εδρεύει στο ……….. , πόλεως …………..
επί της οδού …………. αριθ. …. ,Ταχυδρομικός Κώδικας ……. με Α. Φ .Μ. …………. ΔΟΥ ……….. , Α.Δ.Τ: ………..
που στο εξής θα αναφέρεται ως «ανάδοχος», νόμιμος κάτοχος δελτίων Τιμολογίων, συμφωνήθηκαν
και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
* Ο πρώτος των συμβαλλομένων πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου Ζήβας Θεόδωρος
έχοντας υπόψη:
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1.

Την υπ. αριθ. ………../2018 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου περί « Παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής
επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου» ΑΔΑ:

2.

Την υπ. αριθ. ………………. εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων . περί «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της
χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα
Ζακύνθου» ΑΔΑ:

3.

Το υπ. αριθ. Πρωτ. ………….. προκήρυξη Λ3 περί «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας
ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου για
ένα (1) έτος. ΑΔΑ:

4.

Την υπ. αριθ. ……………. Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου περί επικύρωση πρακτικού
τριμελούς επιτροπής για τη «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, δύο (2)
λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου» ΑΔΑ:

5.

Την υπ. αριθ. …………………………. εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων . περί «ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων
και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου» ΑΔΑ:

6.

Την υπ. αριθ. ………………….Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου περί «επικύρωση του
ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 6 της
από …………… διακήρυξης του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου για ανάδειξη αναδόχου για Παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής
επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου

7.

Την υπ. αριθ. …………………………. εγκριτική απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων . περί ««επικύρωση του ελέγχου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 6 της
από …………… διακήρυξης του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου για ανάδειξη αναδόχου για Παροχή
υπηρεσιών καθαρισμού της χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής
επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου 7.
Το
άρθρο 21 του Ν 2362/95(ΦΕΚ 247Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»

8.

Το άρθρο 1έως 4 του ΠΔ. 113/10 (ΦΕΚ 194Α /22-11-2010- Διορθ. Σφαλμ.το ΦΕΚ 209Α/10- 12-2010)
Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

9.

Το ΝΔ 496/74 «Περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ » (ΦΕΚ 204Α )

10.

Το Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

11.

Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»

12.

Του ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
με την Οδηγία 2007/66ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄).

13.

του ν. 4013/2011, ( ΦΕΚ Α204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής
Δημοσίων
Συμβάσεων
Συμβάσεων» όπως ισχύει.

14.

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Τις διατάξεις του β.δ 14-16 Ιανουαρίου 1939 (ΦΕΚ Α΄ 14-1-1939)
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Μητρώου

Δημοσίων

Συνάπτει με το δεύτερο συμβαλλόμενο καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος »σύμβαση
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΔΥΟ(2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ » όπως
αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη.

Άρθρο 2ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με τη συμπλήρωση
δώδεκα (12) μηνών

Άρθρο 3ο
Αμοιβή
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου ανέρχεται στο διαμορφωμένο
ποσό των …………………………………… ευρώ (…..,00€). ,για το έργο « Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού της
χερσαίας ζώνης, δύο (2) λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου»

Άρθρο 4ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών ο αντισυμβαλλόμενος έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης
………………………..
Νο ………….
εκδοθέντα στις ………………..
Αριθμός
Λογαριασμού………………ποσού Ευρώ ……………………… (……………..€)

Άρθρο 5ο
Τρόπος καταβολής αμοιβής

1.Ο ανάδοχος θα λάβει για τις παραπάνω υπηρεσίες του, το ποσό του άρθρου 3 που ανέρχεται
στις ……………………………………….. ευρώ (………………,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται ανά μήνα & με παράδοση σχετικής μηνιαίας εκθέσης.
Στη διάρκεια του έτους, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα(12) δόσεις των …,00€ εκάστη, &
στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα , κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος, έως εξαλείψεως
ολοκλήρου του ποσού ήτοι :
Ήτοι μετά το πέρας :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Α΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης ενός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Β΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Γ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου
Δ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης τετράμηνού από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου
Ε΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης πενταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Ζ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Η΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης επτάμηνού από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου
Θ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης οχταμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Ι΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης εννεάμηνού από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Κ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης δεκάμηνού από την υπογραφή της σύμβασης και
εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Λ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης ενδεκάμηνού από την υπογραφή της σύμβασης
και εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Μ΄ δόση 1ου έτους(201.) κατόπιν συμπλήρωσης δωδεκαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης
και εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

1. Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται στον έλεγχο του Εκλεκτικού Συνεδρίου
2. Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται στις κατά το νόμο κρατήσεις

Άρθρο 6ο
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Του Αναδόχου
1. Η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει τον ανάδοχο των
υπηρεσιών …………………………………….. ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναγραφόμενα στην
παρούσα σύμβαση
2. Αντικείμενο της παρούσας είναι η κατ’ αποκλειστικότητα παροχή από τον Ανάδοχο των
ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής καθαρισμού της χερσαίας ζώνης και του κτιρίου υποδοχής
επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου . Ειδικότερα, οι Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες αφορούν στην κατ’
αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού, ευπρεπισμού, συλλογής, περιοχής
αρμοδιότητας του Λ.Τ.Ζ., όπως εκάστοτε ισχύει, με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύμφωνα με μέσα
και φροντίδα του Αναδόχου
Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες, Σάββατα, Κυριακές και αργίες εάν και εφόσον απαιτηθεί.
3. Επίσης, η προαναφερόμενη υποχρέωση ισχύει για τον καθαρισμό της χερσαίας ζώνης ,δύο (2)
λιμενοβραχιόνων και του κτιρίου υποδοχής επιβατών στο λιμένα Ζακύνθου
4. Η εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των
νόμων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού , από την
εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία.
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Άρθρο 7ο
Ποινικές ρήτρες

Αν υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα αναδόχου μετά την λήξη της διάρκειας της σύμβασης ,
είτε μετέπειτα της λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής . Οι ποινικές ρήτρες
υπολογίζονται σύμφωνα με τις παρ.2,3,4,5,6 του άρθρου 218 του Ν 4412/2016
Του εργοδότη :
Στον ανάδοχο παρέχεται από τον πρώτο των συμβαλλομένων (Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου) η αναγκαία
υποστήριξη σύμφωνα με τις δυνατότητες του για την εκτέλεση των καθηκόντων και ευθυνών .
Άρθρο 8ο
Λύσης σύμβασης

1. Η σύβαση λύνεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3
της παρούσας.
2.

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που
επιθυμεί τη λύση της . Η λύση επέρχεται ένα ( 1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης . Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον αντισυμβαλλόμενο η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την
ημερομηνία της λύσης της εκ τελεσθείσες από τον συμβαλλόμενο υπηρεσίες, σύμφωνα με τον
τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας .

3.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε με την ολοκληρωμένη παράδοση των υπηρεσιών

4.

Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου
Άρθρο 9ο
Είδος χρηματοδότησης

Η υπόψη εργολαβία της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου , στον Π/Υ εξόδων οικονομικού έτους 2018 στον Κ.Α. Εξόδων 0875 και
υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων ,νόμιμους φόρους εισφορές κ.λπ.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα αντίγραφα αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη
Ζάκυνθος τη 11/06/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

Ο/Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζήβας Θεόδωρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i 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)
- Ονομασία: [ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [29100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΤΖΑΣ]
- Τηλέφωνο: [2695043828]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [limtamza@otenet.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ, ΔΎΟ (2) ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΌΝΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Σελίδα 47

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[.……]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[.…. ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση [……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
[...............]
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
[…...............]
[….]
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
α) [……]
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά εγγράφων):[……][……][……][……]
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
γ) [……]
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις δ) [] Ναι [] Όχι
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων ε) [] Ναι [] Όχι
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
β) [……]
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

της

γ) [……]
Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
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 οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι [ΟΧΙ]Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει
το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε
τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου xvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική β) [……]
απόφαση:
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xx
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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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 οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: α)[ΕΛΛΑΔΑ]·

α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των β)[]

β)[……]

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

ναΕάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

[……]
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): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός
οποιαδήποτε
από
τις
xxvi
καταστάσεις :

φορέας σε [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
ακόλουθες

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των -[.......................]
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [.......................]

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

Έχει

συνάψει

ο οικονομικός φορέας [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
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προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [ΟΧΙ] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
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του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα
φορέας δηλώνει ότι:

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:
Εκπλήρωση όλων
κριτηρίων επιλογής

των

απαιτούμενων Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [ΝΑΙ] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικού φορέα για τον αριθμό
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης [……],[……][…]νόμισμα
είναι ο εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
[……],[……][…] νόμισμα
της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

Σελίδα 64

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογίες xxxvi που ορίζονται στη σχετική αναλογία μεταξύ x και y xxxvii -και η αντίστοιχη
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα αξία)
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

5) 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):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii,
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
διακήρυξη):
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):
[……][……][……]
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο
διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών […...........]
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες
φή
νίες
ες
του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να [……..........................]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες xli , ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
[……]
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον [……]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [....……]
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων xlii όσον αφορά το [] Ναι [] Όχι
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
α)[......................................……]
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [……]
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος,
μέσο
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο προσωπικό:
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
[........], [.........]
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:
[........], [.........]

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

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

διατίθεται

[] Ναι [] Όχι

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

διατίθεται

[….............................................]
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

και Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
[……] [……]
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή [……] [……]
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις [….]
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
[] Ναι [] Όχιxlv
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά xliv , αναφέρετε για το
καθένα:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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
δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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

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

iii

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

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

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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.”
viii

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.
ix

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).
x

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

xi

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).
xii

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.
xiii

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.
xiv

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

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.".
xvi

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 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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)
xxi

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

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).
xxiii

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
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

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.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

xxxviii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxix

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xl

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xli

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xliii

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.
xliv

Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΗΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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