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Ρρόςκλθςθ για διαπραγμάτευςθ χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ κακϊσ ςυντρζχουν οι
προχποκζςεισ τθσ παρ 2(γ) του αρ 32 του Ν4412/2016, για τθν παροχι υπθρεςιϊν
κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ
Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ, για τουσ μινεσ Απρίλιο
και Μάιο ζτουσ 2020, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
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Σασ παρακαλοφμε όπωσ λάβετε μζροσ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ που κα πραγματοποιθκεί τθν 23-032020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00 π.μ.., ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ςτθν Ράτρα, Μ. Αλεξάνδρου 1,
για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του
πανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ, για
χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, με δυνατότθτα αυτοδίκαιθσ
λφςθσ ςε περίπτωςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ του εν εξελίξει διαγωνιςμοφ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζχρι τθν 23-03-2020, θμζρα Δευτζρα και
ϊρα 10:30 π.μ., ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτθν Ράτρα,
Μ. Αλεξάνδρου 1, τμιμα πρωτοκόλλου (πρϊθν Τ.Ε.Λ. Δυτικισ Ελλάδασ).

Ο Αντιπρφτανθσ
Οικονομικϊν, Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ
του Ραν/μιου Ρελοποννιςου
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1. Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
Επωνυμία

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΟΥ 28 & ΚΑΥΩΤΑΚΘ

Ρόλθ

ΤΛΡΟΛΘ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

22131

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τθλζφωνο

2610369419, 2610369416

Φαξ

2610313779

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

karageor@uop.gr, edamati@uop.gr

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.uop.gr

Αρμόδιοι υπάλλθλοι για παροχι πλθροφοριϊν είναι οι:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ

ΤΘΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

E-MAIL

1

Ευαγγελία Καραγεωργίου

2610369419

2610313770

karageor@uop.gr

2

Ελζνθ Νταμάτθ

2610369416

2610313770

edamati@uop.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου (N.Ρ.Δ.Δ) και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ
(Υποτομζασ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ) ςφμφωνα με το άρκρο 14 του Ν. 4270/14
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Εκπαίδευςθ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και τθσ
ιςτοςελίδασ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, www.uop.gr ςτο πεδίο Ανακοινϊςεισ Ρρομθκειϊν.

2. Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν
χϊρων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ
Καλαμάτασ, Σπάρτθσ και Ράτρασ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ και με δυνατότθτα αυτοδίκαιθσ λφςθσ ςε περίπτωςθ υπογραφισ ςφμβαςθσ του εν εξελίξει
διαγωνιςμοφ, και υποδιαιρείται ςε ΤΕΙΣ (3) ΟΜΑΔΕΣ όπωσ αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 10.483,34 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.,
12.999,34 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 14.550,00 € χωρίσ
Φ.Ρ.Α., 18.042,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΡΑΤΘΣ, προχπολογιςμόσ ομάδασ 2.550,00 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.,
3.162,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
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Κάκε ενδιαφερόμενο νομικό ι φυςικό πρόςωπο, μπορεί να κατακζςει προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ,
για μία ι και περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ ςτο ςφνολο τουσ και όχι για μζροσ τουσ.
Ρροςφορά που δίνει τιμι μεγαλφτερθ από το ανωτζρω ποςό (προχπολογιςμό) τθσ κάκε ΟΜΑΔΑΣ κα
απορρίπτεται.
Οι προςφορζσ κα καλφπτουν το χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν ανά Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα.
Θ τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λαμβάνεται υπόψθ για τθν ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να καλφπτει το ςφνολο 100% ανά
ΟΜΑΔΑ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV): 90911200-8 Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ Κτιρίων και ανζρχονται ςε εκτιμϊμενθ αξία των 27.583,34 €
χωρίσ Φ.Ρ.Α. 24% ιτοι 34.203,34 € πλζον ΦΡΑ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ του άρκρου 1, ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ, με εκτιμϊμενθ
θμερομθνία από 1/4/2020 ζωσ 31/5/2020.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ,
βάςει τιμισ ανά ΟΜΑΔΑ, ςτο ςφνολό τθσ.

3. Θεςμικό πλαίςιο
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Αϋ195) Δομι λειτουργία διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ςπουδϊν
και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικισ ιδρυμάτων, όπωσ τροποποιικθκε

με το

Ν.4076/2012,το Ν.4115/2013 και το Ν.4132/2013.
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 1268/82 «Για τθν δομι & λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν
Λδρυμάτων».
4. Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Μδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και του ΡΔ 70/2013 Κατάργθςθ &
Συγχϊνευςθ Τμθμάτων Κατάργθςθ Μετονομαςία και Συγκρότθςθ Σχολϊν Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου.
5.

Τισ διατάξεισ του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «υκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν
Λδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ»

6. Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».
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7. Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των Δαπανϊν
του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».
8. Τισ διατάξεισ του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τΑϋ/7-5-2019) «Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Λ.,
πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και
λοιπζσ διατάξεισ».
9. Τθν υπ’ αρίκμ. 105875/Η1/2019 (ΦΕΚ 2787/τΒϋ/4-7-2019), απόφαςθ περί κατανομισ των ακινιτων
του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Τ.Ε.Λ.) Δυτικισ Ελλάδασ
10. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
11. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
12. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
13. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
14. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
15. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν.
3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ
ςχζςεισ, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 22 του ν. 4144/2013,
17. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
18. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
19. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
20. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και
Ρολιτιςτικά Κζματα”,
21. τ Τισ διατάξεισ ου π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,
22. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
23. Τισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων
τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.»
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24. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
25. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
26. Το με αρικμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ
Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ»,
27. Το με αρικμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ
και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία
Κακαριότθτασ»
28. Τθν με Α.Ρ.31372/09.08.2010, ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ- Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ «ςυμβάςεισ του Δθμοςίου με
εταιρίεσ security και ςυνεργεία κακαριότθτασ»,
29. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
30. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
31. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
32. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/ΦΕΚ Αϋ/120/29.05.2013 «Εκνικό Σφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων &άλλεσ διατάξεισ».
33. Τισ διατάξεισ του Ν.4488/2017 Αϋ/137/13.09.2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου &λοιπζσ
αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηόμενων δικαιϊματα ατόμων με
αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 39 (αποκλειςμόσ από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ &χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβιάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.
34. Το υπϋαρικμ. 647ΦΕΚ /τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Ρερί Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ Εκλογισ Ρρφτανθ &
τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
35. Το Ν.4610/ΦΕΚ 70 Τ.Αϋ/7-5-2019 Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΛ πρόςβαςθ ςτθν Τριτοβάκμια
Εκπαίδευςθ πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και λοιπζσ διατάξεισ.
36. Τθν 105875/Η1/2787 ΦΕΚ Βϋ/4-7-2019 Απόφαςθ περί Κατανομισ Ακινιτων του Τεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Τ.Ε.Λ)Δ. Ελλάδασ.
37. Τθν υπϋαρικμ. 175419/Β2/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΜΑ46ΜΤΛΘ-Θ1Δ) Ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
ποςοφ 1.806.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ 0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων» ζτουσ
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2020,2021,2022,2023 Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
38. Τθν υπ’ αρίκμ. 30/26-11-2019 Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ: ΨΚ2Δ469Β7Δ-ΧΟΕ) περί ζγκριςθσ
ςκοπιμότθτασ πραγματοποίθςθσ αιτιματοσ προζγκριςθσ για παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου
39. Τθν υπ’ αρικμ 23/26-11-2019 Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ: 6ΓΑΟ469Β7Δ-ΣΛ4) περί ζγκριςθσ
διενζργειασ τεφχουσ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ & ςυγκρότθςθσ Επιτροπϊν θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ.
40. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
41. Τθν υπ’ αρίκμ. πρωτ. 13596/17-12-2019 διακιρυξθ αρ. 13/2019 ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των
κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ Καλαμάτασ,
Σπάρτθσ και Ράτρασ, ΑΔΑΜ: 19PROC006055922 και τθν αρικμ. πρωτ. 13597/17-12-2019 περίλθψθ αυτισ με
ΑΔΑ: 6ΟΓΞ469Β7Δ-Θ3Λ & ΑΔΑΜ: 19PROC006055099.

42. Το γεγονόσ ότι οι υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των πρϊθν Τ.Ε.Λ.
Ρελοποννιςου και Δυτικισ Ελλάδασ λιγουν τθν 31/3/2020
43. Το γεγονόσ ότι δεν ζχει ολοκλθρωκεί το 1ο ςτάδιο αξιολόγθςθσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισβακμολογία τεχνικϊν προδιαγραφϊν του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με ςοβαρι πικανότθτα να
μθν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία ανάδειξθσ οριςτικοφ αναδόχου και υπογραφι ςφμβαςθσ, ζωσ τθν
31/3/2020
44. Τισ διατάξεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και
ιςχφει, ςχετικά με τθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ χωρίσ προθγοφμενθ προκιρυξθ.
45. Τισ διατάξεισ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, ςχετικά με τα
όργανα διενζργειασ διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
46. Το γεγονόσ ότι, για λόγουσ υγιεινισ των φοιτθτϊν αλλά και των εργαηομζνων δεν ενδείκνυται να
υπάρξει χρονικό διάςτθμα χωρίσ τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ πόλεισ που διατθρεί εκπαιδευτικά τμιματα και διοικθτικζσ
μονάδεσ
47. Το υπ’ αρίκμ. 2122/27-2-2020 Ρρωτογενζσ αίτθμα για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ
(ΑΔΑΜ: 20REQ006359387 2020-02-28).
48. Τθν αρικμ. 13/03-03-2020 Απόφαςθ τθσ 168θσ Συνεδρίαςθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου, ζγκριςθσ διαπραγμάτευςθσ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των
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κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ
ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ, με χρονικι διάρκεια δφο (2) μθνϊν, ιτοι από
01/04/2020 ζωσ 31/05/2020, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 34.203,34€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α.. (ΑΔΑ: Ψ157469Β7Δ-ΝΞΔ).
49. Τθν υπ. αρικμ. 2374/06-03-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ / ζγκριςθσ Δαπάνθσ που
καταχωρικθκε ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων του Ρανεπιςτθμίου του οικονομικοφ ζτουσ 2020. (ΑΑΥ
/06-03-2020 ΑΔΑ: Ω3Ξ6469Β7Δ-ΕΜΡ & ΑΔΑΜ 20REQ006389737).

4.Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαπραγμάτευςθσ
Θ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ κα διενεργθκεί, τθν 23-03-2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00π.μ.,
μζςω αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ζωσ και 23-03-2020, θμζρα Δευτζρα
και ϊρα 10:30π.μ., ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτθν Ράτρα, ςτθν διεφκυνςθ
Μ. Αλεξάνδρου 1, ςτο τμιμα πρωτοκόλλου (πρϊθν Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ).
Οι προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων υποβάλλονται εγγράφωσ. Θ υποβολι μίασ μόνο προςφοράσ δεν
αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διαπραγμάτευςθσ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με:
(α) κατάκεςι τουσ ςτο τμιμα προμθκειϊν ςτθν Ράτρα, ςτθν διεφκυνςθ Μ. Αλεξάνδρου 1.
(β) ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ το τμιμα πρωτοκόλλου ςτθν
Ράτρα, ςτθν διεφκυνςθ Μ. Αλεξάνδρου 1, (πρϊθν Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ).
Το Ρανεπιςτιμιο δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που
αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι
άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν το Ρανεπιςτιμιο ειδοποιθκεί
εγκαίρωσ. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο Ρανεπιςτιμιο με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν ωσ άνω
θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά πρωτοκολλοφνται και φυλάςςονται από τθν Υπθρεςία
και παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν,
(γ) κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν θμζρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ, ιτοι 23-03-2020,
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00π.μ..
Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο πρακτικό
τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι τθν ακριβι ϊρα
που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν Αρχι ι ακριβι ϊρα που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ
Αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. Οι Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ.
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5. Κριτιρια ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.

6. Δθμοςιότθτα
Θ παροφςα περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και τα Ραραρτιματα
αυτισ κα δθμοςιευκοφν ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ, και κα αναρτθκοφν ςτον Διαδικτυακό τόπο του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου (http://www.uop.gr).

7. Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Επιςθμαίνεται ότι
ςτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ. Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθ ςφνκεςθ και τα ποςοςτά ςυμμετοχισ τθσ ζνωςθσ ι τθσ
κοινοπραξίασ τελεί υπό τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 4 του
άρκρου 19 του ν. 4412/2016.
• Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από
κάκε ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι
πράξθ.
• Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ αδυναμίασ για οποιονδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ κάποιο μζλοσ τθσ
ζνωςθσ δε μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν
ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα υπόλοιπα
μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια τιμι. Σε
κάκε περίπτωςθ, τα υπόλοιπα μζλθ μποροφν να προτείνουν αντικαταςτάτθ. Θ αντικατάςταςθ εγκρίνεται
με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και ςε κάκε περίπτωςθ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν. Αντικατάςταςθ
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που διενεργείται χωρίσ τθν παραπάνω προχπόκεςθ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ από
τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ ι τθν ζκπτωςι του ςε περίπτωςθ που του ζχουν ανατεκεί οι υπθρεςίεσ.
Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό, δεν
μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ.

8. Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οικονομικόσ φορζασ,
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα
από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
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και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
β) Αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
γ) Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του
ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ φορζασ
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016
(διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ).
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(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/ και φφλαξθσ ωσ ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα νοοφνται, ιδίωσ, οι λόγοι που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν.
3863/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 του ν.4144/2013 άρκρο 22.
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(ι) Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ εταιρείεσ
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ

ι/και φφλαξθσ

λόγω διάπραξθσ

ςοβαροφ

επαγγελματικοφ

παραπτϊματοσ. Ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίωσ: αα) Θ επιβολι ςε βάροσ τθσ
υποψιφιασ εταιρείασ, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ τθσ προςφοράσ, τουλάχιςτον δφο (2) πράξεων επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςυνολικοφ φψουσ τουλάχιςτον δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ,
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, κακεμιά από τισ οποίεσ χαρακτθρίηεται ωσ «υψθλισ» ι «πολφ
υψθλισ» ςοβαρότθτασ κατ’ εφαρμογι τθσ υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ι οποιαςδιποτε διάταξθσ ρυκμίςει
μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάςεων «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, ββ) θ κιρυξθ ωσ
ζκπτωτθσ τθσ υποψιφιασ εταιρείασ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του παρόντοσ, μζςα ςε χρονικό
διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, γγ) θ
επιβολι τθσ κφρωςθσ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ
ι τμιματοσ ι τμθμάτων τθσ επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του
ν. 3996/2011, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 2.2.3.3, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.

9. Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ιτοι
«Υπθρεςίεσ Κακαριςμοφ κτιρίων» και να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο κατά τθν θμζρα
διενζργειασ τθσ διαπραγμάτευςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία.

10. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ:
Απαιτείται να διακζτουν Ειδικό κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ, ιτοι
2016, 2017, 2018 ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ-Σφμβαςθσ , ίςο ι μεγαλφτερο του 50% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Ομάδασ/ων, ακροιςτικά, για τθν/τισ οποία/εσ ςυμμετζχει/ουν ςτο
διαγωνιςμό, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των
δραςτθριοτιτων του, εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ για τον εν λόγω κφκλο εργαςιϊν.(άρκρο 75
παρ.3 Ν.4412/2016).
Συγκεκριμζνα, ςε περίπτωςθ όπου ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λιγότερο από τρία ζτθ λειτουργίασ ι
διακζτει τισ ηθτοφμενεσ από τθ διακιρυξθ υπθρεςίεσ για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν ετϊν,
εφόςον προςκομίςει κατάλογο παραδόςεων μόνο για το αντίςτοιχο διάςτθμα που λειτουργεί, δεν
αποκλείεται από τθν περαιτζρω διαδικαςία.

11. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ,

οι

οικονομικοί

φορείσ

κα

πρζπει

να

διακζτουν

(ακροιςτικά

ςε

περίπτωςθ

ενϊςεωσ/κοινοπραξίασ) ικανοποιθτικι τεχνογνωςία, επαγγελματικι ικανότθτα και εμπειρία, ςε ζργα
αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το υπό ανάκεςθ ζργο.
Κα πρζπει να διακζτει τον κατάλλθλο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι
εναςχόλθςθ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςχετικι με το αντικείμενο του ζργου,
όπωσ αυτό εξειδικεφεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ απαιτιςεισ του
υπό ανάκεςθ ζργου.
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να δθλϊνει τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν
τεχνικι υποδομι (πχ εξοπλιςμό, μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ), το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά
ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ του ηθτοφμενου ζργου.
Επίςθσ κα πρζπει να δθλϊςει τισ κυριότερεσ ςυμβάςεισ παροχισ παρόμοιων ι ςυναφϊν ζργων, και
ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ζργων, αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο, των οποίων θ
ζναρξθ, υλοποίθςθ ι/και ολοκλιρωςθ ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθν προθγοφμενθ τριετία (3ετία) με
ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και του αποδζκτθ του ζργου, τυχόν εταίρων,
κακϊσ και του ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αυτά.
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12. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και
να διακζτουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
i.

Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 9001 (ζτουσ 2008 ι νεότερο) για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ που ζχει
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι
αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο
των εργαςιϊν κακαριότθτασ.

ii.

Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 14001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που
ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι
αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο
των εργαςιϊν κακαριότθτασ.

iii. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 18001 για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία που ζχει εκδοκεί
από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι αντίςτοιχο
για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το αντικείμενο των
εργαςιϊν κακαριότθτασ.
iv. Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 27001 για τθν αςφάλεια διαχείριςθσ πλθροφοριϊν, και κα δεςμεφεται
ότι το απαςχολοφμενο ςτθν κακαριότθτα των γραφείων και των κοινόχρθςτων χϊρων των
ορόφων, κτλ, των κτθρίων προςωπικό κα διακζτει λευκό ποινικό μθτρϊο και κα απαρτίηεται από
άτομα εμπιςτοςφνθσ, λόγω τθσ ευαιςκθςίασ των ανωτζρω χϊρων (απαιτείται προςταςία
προςωπικϊν δεδομζνων).

13. Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 8 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 9 ζωσ 12
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VI, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε

επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
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λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ

παραγράφου 8 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

14. Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, και τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 8 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν υποπαράγραφο 1 τθσ παραγράφου 8 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ
μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και
ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα
πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω υποπαράγραφο 1,
β) για τισ υποπαραγράφουσ 2 και 3β τθσ παραγράφου 8, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
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ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν
από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ:


τθσ υποπαραγράφου 2α τθσ παραγράφου 8, πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.



Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ τθσ υποπαραγράφου 2β τθσ
παραγράφου 8 αφορά :
 Στουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ αλλά και ςτουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ.
 Τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ που είναι αςφαλιςμζνοι
ςε οποιαδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό.
 Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι
επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ.


Σε περίπτωςθ εταιρειϊν (Νομικϊν Ρροςϊπων) τθν ίδια τθν εταιρεία (το Νομικό Ρρόςωπο) και όχι
τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν , εκτόσ εάν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ
με τθν εταιρεία.

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
ςτ) για τθν υποπαράγραφο 2γ τθσ παραγράφου 8 προκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74
του ν. 4412/2016.
Γ. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 9 (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται θ εγγραφι του οικονομικοφ
φορζα ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ Αρχισ με τθν οποία να πιςτοποιείται θ
άςκθςθ του επαγγζλματόσ του. Το πιςτοποιθτικό ι θ βεβαίωςθ αυτι πρζπει να πιςτοποιεί τθν εγγραφι
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του οικονομικοφ φορζα και να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ και ότι
εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
Επίςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ . Εφόςον είναι
αλλοδαποί πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ από
το οποίο προκφπτει

το ειδικό επάγγελμα τουσ και ότι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα οικείου

επιμελθτθρίου –Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ και ότι θ εγγραφι τουσ είναι ςε ιςχφ, όςο κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο
και κατά τθν θμζρα κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Σε περίπτωςθ που τα ωσ άνω δεν εκδίδονται πρζπει να αναπλθρωκοφν επί ποινι αποκλειςμοφ με Ζνορκθ
Βεβαίωςθ - Διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, ςτθν οποία αναφζρεται το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 9
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Δ. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 10 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
 Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν
απαιτείται ςφμφωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ
ανάδοχοσ) ι οικονομικϊν καταςτάςεων ι ιςοηυγίων -από το όποιο/α κα αποδεικνφεται, με ειδικι
επιςιμανςθ, θ ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ - των τριϊν (3) τελευταίων
κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων.
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχει δθμοςιευκεί ο ιςολογιςμόσ του προθγοφμενου ζτουσ, τότε
προςκομίηεται ο ιςολογιςμόσ των τριϊν (3) προθγοφμενων ετϊν αυτοφ.
Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ και
Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα.
Σε περίπτωςθ που πρόκειται για νομικό πρόςωπο που δεν τθρεί ιςολογιςμοφσ, αντίςτοιχα τα αντίγραφα
Ε3 και Ε5 από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν του Οικονομικοφ Φορζα. Εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί
για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο οικονομικόσ φορζασ κα υποβάλει ανάλογα τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί.
και
 υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 με τθν οποία κα βεβαιϊνεται - με αναγραφι ανά ζτοσ του
ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου ειδικοφ κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ, (2016, 2017,
2018) ςυνοδευόμενθ με φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν Δθλϊςεων (Ε3), - ότι διακζτει
τουλάχιςτον το 50% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ ΟΜΑΔΑΣ που ςυμμετζχει . Εάν ο οικονομικόσ
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φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να
αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο
ζγγραφο και είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να κρίνει αν τα υποβαλλόμενα
ςτοιχεία αποδεικνφουν τθν επάρκειά του.
Ε. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 11 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) Κατάλογο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο, με πλθροφορίεσ για τα
χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι (πχ εξοπλιςμό, μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ), το
απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα εκτζλεςθσ του ηθτοφμενου ζργου.
β) Κατάλογο, ψθφιακά υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο, ςυναφϊν υπθρεςιϊν, και ςυνοπτικι
περιγραφι των κυριότερων υπθρεςιϊν, αντίςτοιχων με τθν προκθρυςςόμενθ, τα οποία υλοποίθςαν κατά
τθν προθγοφμενθ τριετία (3ετία) με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και του
αποδζκτθ, τθσ υπθρεςίασ, τυχόν εταίρων, κακϊσ και του ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε
αυτά.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αποδεικνφονται :


με βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ που να ζχουν εκδοκεί από τθν αρμόδια Αρχι και όχι θ ςχετικι
ςφμβαςθ Ανάκεςθσ.

Ο Κατάλογοσ Υπθρεςιϊν πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι:
α/
α

ΡαραλιπτθσΡελάτθσ / Νομικι
Μορφι

Στοιχεία
επικοινωνίασ
με Ραραλιπτθ
/Ρελάτθ

Σφντομθ
Ρεριγραφι
Υπθρεςίασ

ποςοςτό()
ςυμμετοχισ ςτθν
υπθρεςία

Διάρκεια
Εκτζλεςθσ
υπθρεςίασ (από
- ζωσ)

Ρροχπ/μόσ

Ραροφςα
Φάςθ

Ο οικονομικόσ φορζασ οφείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει επιτυχϊσ υλοποιιςει και
ολοκλθρϊςει, αντίςτοιχα ζργα ακροιςτικά (ςε φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) ςτα τελευταία τρία (3)
χρόνια, ςφμφωνα με το προκθρυςςόμενο, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν τουλάχιςτον το 50% του
αντικείμενου τθσ ΟΜΑΔΑΣ ι των ΟΜΑΔΩΝ (ακροιςτικά) για τθν /ισ οποία/εσ είναι υποψιφιοσ ανάδοχοσ.
ΣΤ. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 12
οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται
και να διακζτουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
i.

Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 9001 (ζτουσ 2008 ι νεότερο) για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ που ζχει
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι
αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το
αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ.
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ii.

Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 14001 για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
που ζχει εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν
Ελλάδα ι αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει
το αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ.

iii.

Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 18001 για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτθν εργαςία που ζχει
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ι
αντίςτοιχο για τουσ διαγωνιηόμενουσ με εγκατάςταςθ ςτθν αλλοδαπι και καλφπτει το
αντικείμενο των εργαςιϊν κακαριότθτασ.

iv.

Σε ιςχφ πιςτοποιθτικό ISO 27001 για τθν αςφάλεια διαχείριςθσ πλθροφοριϊν, και κα
δεςμεφεται ότι το απαςχολοφμενο ςτθν κακαριότθτα των γραφείων και των κοινόχρθςτων
χϊρων των ορόφων, κτλ, των κτθρίων προςωπικό κα διακζτει λευκό ποινικό μθτρϊο και κα
απαρτίηεται από άτομα εμπιςτοςφνθσ, λόγω τθσ ευαιςκθςίασ των ανωτζρω χϊρων (απαιτείται
προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων)

Η. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο
πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ
περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν
να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Θ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
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Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Θ. Ειδικά για τισ ςυμβάςεισ παροχισ Υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι και /Φφλαξθσ:
Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να αποδείξουν ότι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4 περ. κ του άρκρου 73 του ν.
4412/2016. Ρροσ απόδειξθ τοφτου και κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των περιπτϊςεων β και δ τθσ παρ.
2 του άρκρου 60 του ν.3863/2010:
α) θ Ανακζτουςα Αρχι, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, υποβάλλει
γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν όλεσ οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό
αποςτζλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε
περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ
προςκομίηουν

υποχρεωτικά

ζνορκθ

βεβαίωςθ

του

νόμιμου

εκπροςϊπου

αυτϊν

ενϊπιον

ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.
Ι. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επιπλζον οφείλουν να κατακζςουν:
1. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ
ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:
- ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και
- ςτο Διαγωνιςμό
2. Λδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ όπου:
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- να αναλαμβάνουν τθ δζςμευςθ ότι αν κατακυρωκεί ςε αυτοφσ ο διαγωνιςμόσ κα ςυςτιςουν Ζνωςθ/
Κοινοπραξία,
- να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ των υπό ανάκεςθ
υπθρεςιϊν (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ
ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,
- να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ (leader),
- να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
- να ορίηεται (κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο
Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ. (άρκρο 96 παρ.7 του Ν.4412/2016).

15. Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.

16. Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτθν Ράτρα, ςτθν
διεφκυνςθ Μ. Αλεξάνδρου 1, ςτο τμιμα πρωτοκόλλου (πρϊθν Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ).
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

17. Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά-Οικονομικι
προςφορά»
Οι προςφορζσ, με ποινι απόρριψθσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ
προςφοράσ), ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
α) θ λζξθ Ρροςφορά,
β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ),
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 93 του ν. 4412/2016,
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β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα τεχνικά
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 94 του ν. 4412/2016 για τισ ςυμβάςεισ που αφορά
το άρκρο αυτό και τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται
χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και
γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα
οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 95 του ν. 4412/2016 για τισ ςυμβάςεισ
που αφορά το άρκρο αυτό και τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο,
ςε πρωτότυπο και αντίγραφο (δθλ. εισ διπλοφν) και ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται
από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ραράλλθλα κα κατατεκεί και αντίγραφο τουσ ςε
θλεκτρονικι μορφι (CD), ςε μορφι Microsoft Word ι Microsoft Excel, όπου απαιτείται. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε
με το ν.1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν αν ςυνοδεφονται από
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ
εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται και ςτα Αγγλικά, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016. Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί,
και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθν ιςτοςελίδα του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου www.uop.gr
(Ραράρτθμα VI).
β) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και
ςτθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ των υπθρεςιϊν κα προςκομίςει κατά
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ:
• Κατάλογο με το προςωπικό κακαριότθτασ που πρόκειται να απαςχολθκεί ςτο ζργο
• Κατάςταςθ των απαςχολουμζνων κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ (δεν απαιτείται επικφρωςθ
τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ ςε περίπτωςθ επίςθμθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ςτθν αρμόδια κρατικι
υπθρεςία)
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.

Τεχνικι Ρροςφορά
Θ Τεχνικι Ρροςφορά των υποψθφίων πρζπει να είναι ςφμφωνθ και να ακολουκεί τθ λογικι του
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ I και II τθσ παροφςασ ςτο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφζσ τθσ
κακαριότθτασ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ (εςωτερικϊν και
εξωτερικϊν χϊρων) του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
Πλοι οι όροι των τεχνικϊν απαιτιςεων που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ είναι απαράβατοι και
ουςιϊδεισ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρφωςθ προσ οιονδιποτε αυτϊν ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ
προςφοράσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
Επιπλζον υποβάλλεται ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ μια Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ.4 του άρκρου 8
του Ν.1599/1986 (Αϋ75), ςτθν οποία δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
I και II τθσ παροφςασ.

Οικονομικι Ρροςφορά
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ παροφςθσ.
Ο (υπό)φάκελοσ «ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει -με ποινι αποκλειςμοφ- να περιζχει
ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα IV), κακϊσ και τα απαιτοφμενα
ςτοιχεία του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 του Ν.4144/2013, τα
οποία εξειδικεφουν τα εξισ:
α) τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο,
β) τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ,
γ) τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι,
δ) το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των
εργαηομζνων,
ε) το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά,
ςτ) τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο,
Τα ανωτζρω ςτοιχεία, επί ποινι αποκλειςμοφ, εξειδικεφονται ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ.
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για κάκε ΟΜΑΔΑ χωριςτά από τον οικονομικό φορζα.
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για μια ι για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ.
H κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ.
Στθν προςφορά τουσ, οι ςυμμετζχοντεσ, πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ
παροχισ των υπθρεςιϊν τουσ, των αναλωςίμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ
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Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά
αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.
Στον παρόντα διαγωνιςμό θ Ανακζτουςα Αρχι, ωσ εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ορίηει τουλάχιςτον το 3% (τρία τοισ εκατό), και ο υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ - επί ποινι απορρίψεωσ - δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει ποςοςτό μικρότερο αυτοφ. Το ποςοςτό
αυτό υπολογίηεται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα III.
Στθν οικονομικι του προςφορά ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τα
παρακάτω χρονικά διαςτιματα, κατά τα οποία κα χρθςιμοποιιςει μειωμζνο προςωπικό.
Εξαιρείται από τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ οι αργίεσ του Ράςχα, ιτοι από το Σάββατο του Λαηάρου ζωσ και
τθν Δευτζρα του Ράςχα.
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για MIA ι περιςςότερεσ ΟΜΑΔΕΣ ι ςτο ςφνολο Των ΟΜΑΔΩΝ . Απορρίπτονται
προςφορζσ που αναφζρονται ςε μζροσ τθσ ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ.
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κατακζτει οικονομικι προςφορά για κάκε Ομάδα χωριςτά. Οικονομικι
προςφορά που δεν είναι χωριςτά για κάκε Ομάδα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Τιμζσ
Θ τιμι ςτθν οικονομικι προςφορά κα δίνεται ςε ευρϊ, κα αναφζρεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.
Θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ, μπορεί να γίνεται με δφο δεκαδικά ψθφία, εφόςον χρθςιμοποιείται ςε
ενδιάμεςουσ υπολογιςμοφσ. Το γενικό ςφνολο ςτρογγυλοποιείται ςε δυο δεκαδικά ψθφία, προσ τα άνω
εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πζντε.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Θ αμοιβι για τθ παροχι των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν υπόκειται ςε κρατιςεισ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Αρ.375 παρ.7), 0,02% υπζρ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (Ν.4412/2016 Αρ.36 παρ.6) μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου και του επ’
αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, οι οποίεσ υπολογίηονται ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ προ Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ
ςφμβαςθσ και βαρφνουν τον Ανάδοχο κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ
διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ με τον Ανάδοχο.
Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 8%
βάςει του άρκρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ167)
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται,
εκτόσ εάν προκφπτει από αλλαγι τθσ νομοκεςίασ (π.χ. αφξθςθ ι μείωςθ μιςκϊν, αφξθςθ ι μείωςθ
Φ.Ρ.Α.).
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
όπωσ κακορίςτθκε και τεκμθριϊκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

18. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120
θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον
ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

19. Αποςφράγιςθ προςφορϊν
Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (επιτροπι διενζργειασ
τθσ διαπραγμάτευςθσ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ

των φακζλων των

προςφορϊν, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ
προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 4412/2016.

20. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
Μετά τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου, θ ανακζτουςα αρχι τον προςκαλεί να υποβάλλει εντόσ
προκεςμίασ, τα δικαιολογθτικά όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 80 του Ν. 4412/2016.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.

21. Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ
Θ κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ κα γίνει από το αρμόδιο διοικοφν όργανο του
Ρανεπιςτθμίου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 άρκρο 105, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ανά ομάδα.
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Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα με πρόςφορο τρόπο, όπωσ
με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά οι όροι τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν.
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Το ςυμφωνθτικό ζχει
αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, ι δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζγγραφα ( αςφαλιςτιριο
ςυμβόλαιο, κατάςταςθ απαςχολοφμενων κ.λπ.) κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ θ διαδικαςία
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016.

22. Ενςτάςεισ που αςκοφνται κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων με
εκτιμϊμενθ αξίασ κατϊτερθ ι ίςθ των 60.000€ χωρίσ Φ.Ρ.Α.– Ραράβολο- Δικαςτικι
Ρροςταςία
Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ χωρίσ
Φ.Ρ.Α., ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία
άςκθςισ τθσ, είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το
ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ ι τθν αποςτολι τθσ
πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον
υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ, ςυνυπολογίηονται και θ θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ
υποβολισ των προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία
μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο 376 παρ.11. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ
κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν
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τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό
(1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Α’ 8) θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ τθσ παραγράφου 1 αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ
των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία
άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8).

23. Ματαίωςθ διαδικαςίασ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

24. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει το περιεχόμενό τθσ να είναι
ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ πρζπει να είναι δφο (2) μινεσ μεγαλφτεροσ μετά τθ λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ.

25. Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν μζχρι ςιμερα, οι όροι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ διαπραγμάτευςθσ και ςυμπλθρωματικά ο
Αςτικόσ Κϊδικασ.

26. Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Στθ ςφμβαςθ που ςυνάπτει θ εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι με τουσ εργολάβουσ περιλαμβάνονται τα
ςτοιχεία αϋ ζωσ ςτ’ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 68 του ν.3863/2010, κακϊσ και ειδικόσ όροσ για
τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ
και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. Πταν δεν αναγράφονται τα
ανωτζρω ςτοιχεία και όροι, θ ςφμβαςθ είναι άκυρθ και απορρίπτεται θ δαπάνθ πλθρωμισ.»
Εργολάβοσ που ανακζτει τθν εκτζλεςθ του ζργου ι μζροσ του ζργου ςε υπεργολάβο, υποχρεοφται άμεςα
να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Ο εργολάβοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν
και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν
Πταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου του αποδζκτθ των
υπθρεςιϊν διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του παρόντοσ άρκρου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του
ζργου, θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται από τθν ανακζτουςα αρχι. Πταν οι παραβάςεισ διαπιςτϊνονται κατά
τθν παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται
καταβάλλονται, όμωσ, από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι αποδοχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ και
αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ ι
απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ.
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Γενικά ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του άρκρου 68 του ν.3863/2010 (Α/115), όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.

27. Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
δ) Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7 του
άρκρου 68 του ν. 3863/2010.
Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεςα

τθ ςφμβαςθ, ςτθν

περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρικμό διακιρυξθσ
13/2019, με ςυςτθμικό αρικμό 81657.

28. Τρόποσ πλθρωμισ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ τιμολογίου και
τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ «Βεβαίωςθσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και
Καλισ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν και υπό τον όρο ότι δε ςυντρζχει περίπτωςθ παραλαβισ υπθρεςιϊν με
ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ του Αναδόχου.
Θ πλθρωμι κα πραγματοποιείται, με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδίδεται ανά ΟΜΑΔΑ , μετά
από κεϊρθςθ του πρϊτου χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ από τον αρμόδια Υπθρεςία του Ελεγκτικοφ
Συνεδρίου και κα εξοφλείται από το Ταμείο του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου με κατάκεςθ ςε
λογαριαςμό του Αναδόχου.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν:
1) Τιμολόγιο Ραροχισ Υπθρεςιϊν ( ανά Ομάδα).
2)«Βεβαίωςθσ Εκτζλεςθσ Εργαςιϊν» από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και Καλισ Εκτζλεςθσ
Εργαςιϊν τθσ κάκε Ομάδασ.
3) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
4) Βεβαίωςθ του ΛΚΑ για μθ οφειλόμενεσ ειςφορζσ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
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5) ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε, ςε περίπτωςθ που υπάρχουν
αλλαγζσ ωσ προσ το προςωπικό, τισ αποδοχζσ κ.λπ. από τθν αρχικι κατάκεςθ του εντφπου .
ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ :
Με τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει το
ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε.
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του
N.4412/2016 και τθν υπ’ αρικμ.2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.

29. Κρατιςεισ
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ βάςει
του άρκρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167).
Ρζραν του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, ο ανάδοχοσ δε κα ζχει καμία απαίτθςθ κατά του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου για δαπάνεσ, τισ οποίεσ πραγματοποίθςε κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ι εξ αφορμισ
αυτοφ.
Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό τίμθμα επαρκζσ, νόμιμο
και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ μετά από ςυνολικι ζρευνα που κα ζχει
πραγματοποιιςει πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι
ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων, κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου, χωρίσ
καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
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30. Ειδικοί όροι εκτζλεςθσ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια
τριμελι επιτροπι παραλαβισ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Ρρυτανικό Συμβοφλιο για όλα τα ηθτιματα
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132
του ν. 4412/2016 και τυχόν τροποποιιςεισ του.
2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ
με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι
υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο
επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο
οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ
του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να
ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ
υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.

Διάρκεια ςφμβαςθσ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται, υπό τθν προχπόκεςθ του άρκρου 1.2, ςε δφο (2) μινεσ, με εκτιμϊμενθ
θμερομθνία από 1/4/2020 ζωσ 31/5/2020.
Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεςα τθ ςφμβαςθ, ςε περίπτωςθ
κατακφρωςθσ του ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρικμό διακιρυξθσ 13/2019, με
ςυςτθμικό αρικμό 81657.
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31. Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 και παράγραφο 11 εδάφιο δ, του άρκρου 221 του Ν.
4412/2016.
Για τθν παραλαβι των εργαςιϊν/αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.
4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.

Ο Αντιπρφτανθσ Οικονομικϊν Ρρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ του
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου

ΚΑΘΘΓΘΤΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ Ρ. ΛΕΡΟΥΑΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ Διακιρυξθσ είναι θ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν κακαριότθτα των κτθρίων των
Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, ςφμφωνα με τισ τακτικζσ ανάγκεσ του
Λδρφματοσ, για διάρκεια δφο (2) μθνϊν, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία από 1/4/2020 ζωσ 31/5/2020.
Εξαιροφνται από τον χρόνο τθσ ςφμβαςθσ: οι αργίεσ του Ράςχα, ιτοι από το Σάββατο του Λαηάρου ζωσ
και τθν Δευτζρα του Ράςχα.
Στθν οικονομικι προςφορά ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να λάβει υπόψθ το ανϊτερο χρονικό
διάςτθμα που εξαιρείται τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επαλθκεφςουν με δικι τουσ ευκφνθ τθν παρακάτω ενδεικτικι
περιγραφι, ζκταςθ και μορφι των χϊρων και ιδιαίτερα των εξωτερικϊν χϊρων του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου ςτισ αντίςτοιχεσ πόλεισ.
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Α1. ΧΩΟΙ ΡΟΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ
ΟΜΑΔΑ 1 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΑΤΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: Διάρκεια δφο (2) μθνϊν, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία από 1/4/2020 ζωσ
31/05/2020 ι άλλωσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 10.483,34 € χωρίσ ΦΡΑ, 12.999,34 € με ΦΡΑ
ΚΤΙΙΑ
ΚΤΛΛΟ 1 (ΡΤΕΥΓΑ ΜΛΚΟΥ
ΑΜΦΛΚΕΑΤΟΥ)
ΚΤΛΛΟ 3Β (ΕΞΥΡΝΟ ΣΡΛΤΛ)
ΚΤΛΛΟ 2Β (ΑΛΚΟΥΣΕΣ Η)
ΚΤΘΛΟ 4 (ΣΤΕ)
ΚΤΘΛΟ 5 (ΣΤΕ)

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ (m2)

ΚΤΛΛΟ ΚΑΑΜΑΝΛΘ

2.695

(ΚΤΘΛΟ 9) ΚΤΘΛΟ Θ/Υ

1.518

ΚΤΘΛΟ 8 (ΣΤΕ-ΕΓΑΣΤΘΛΟ
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΟΣ- ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ)

4.459

ΚΤΘΛΟ 10 (ΘΛΛΑΚΘΣ ΕΝΕΓΕΛΑΣ)

1.945

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΥΡΘΕΣΛΑ
ΚΤΛΛΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ &
ΑΧΕΛΟ ΟΛΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΛΑΣ
ΕΣΤΛΑ 3 (ΡΩΘΝ ΚΑΤΑΛΘΦΚΕΝ
ΚΤΛΛΟ)
ΕΣΤΛΑ 2 (ΡΑΛΑΛΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
«ΚΟΥΚΟΥ»)
ΕΣΤΛΑ 2 (ΝΕΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
«ΚΟΥΚΟΥ»)

123

ΣΥΝΟΛΟ Λ

552

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ
Ρεριλαμβάνονται (2)
εςωτερικά αίκρια

176
1.578
6.943

Ρεριλαμβάνονται τα (2)
εςωτερικά αίκρια
Ρεριλαμβάνεται το
υπόγειο
Ρεριλαμβάνεται το
υπόγειο

Ρεριλαμβάνεται το
υπόγειο

158
123
766
1622

22.658

Ρεριλαμβάνεται το
υπόγειο
Αφαιρείται ποςοςτό που
αντιςτοιχεί ςτισ
τοιχοποιίεσ κατά
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ
(12%)
19.939 Μ2

ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑΔΑ 2 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: Διάρκεια δφο (2) μθνϊν, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία από 1/4/2020 ζωσ
31/05/2020 ι άλλωσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 14.550,00€ χωρίσ ΦΡΑ, 18.042,00€ με ΦΡΑ
ΚΤΙΙΑ

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ (m2)

ΚΕΝΤΛΚΟ ΚΤΛΛΟ

14.784

ΝΕΟ ΚΤΛΛΟ ΑΛΚΟΥΣΩΝ &
ΑΜΦΛΚΕΑΤΩΝ ΣΕΥΡ

7.000

ΚΤΛΛΟ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘΣ

1.972

ΣΥΝΟΛΟ Λ

23.756

ΓΘΡΕΔΑ (Τζνισ, μπάςκετ, βόλεϊ)
**
Ρεριβάλλοντασ χϊροσ –
πεηοδρόμια – χϊροι ςτάκμευςθσ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΛ

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

Ρεριλαμβάνονται το
Υπόγειο*, το Λςόγειο και
ο 1οσ όροφοσ του κτιρίου
Ρεριλαμβάνεται και το
υπόγειο το οποίο
αποτελεί χϊρο κφριασ
χριςθσ (γραφεία κλπ.)
Αφαιρείται ποςοςτό που
αντιςτοιχεί ςτισ
τοιχοποιίεσ κατά
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ
(12%)
20.905 m2

1.800
5.000
6.800

6.800
27.705 m2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

* Ο υπόγειοσ χϊροσ είναι χϊροσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων και θ ςυχνότθτα κακαριςμοφ μπορεί να είναι μία
(1) φορά το χρόνο.
** Θ ςυχνότθτα κακαριςμοφ των γθπζδων μπορεί να είναι μία (1) φορά το μινα (ι και περιςςότερο
εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο)
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ΟΜΑΔΑ 3 – ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΣΡΑΤΘΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΟΝΟΣ: Διάρκεια δφο (2) μθνϊν, με εκτιμϊμενθ θμερομθνία από 1/4/2020 ζωσ
31/05/2020 ι άλλωσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: 2.550,00 € χωρίσ ΦΡΑ, 3.162,00 € με ΦΡΑ

ΚΤΙΙΑ

ΕΡΙΦΑΝΕΙΑ (m2)

ΚΤΛΛΟ ΒΑΛΛΩΤΘ

3.776

ΣΥΝΟΛΟ Λ

3.776

Εξωτερικόσ χϊροσ (προαφλιο
κλπ.)

1.500

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

Αφαιρείται ποςοςτό που
αντιςτοιχεί ςτισ
τοιχοποιίεσ κατά
προςζγγιςθ εκτίμθςθσ
(12%)
3.323 m2
1500

4.823 m2

ΣΥΝΟΛΟ
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Α2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ
Γενικά ο κακαριςμόσ των χϊρων των εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ ανωτζρω
πόλεισ κα γίνεται κάκε εργάςιμθ μζρα και με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει οπωςδιποτε τελειϊςει μιςι
ϊρα το λιγότερο πριν από τθν ζναρξθ τθσ πρωινισ εργαςίασ του προςωπικοφ του, ςτουσ χϊρουσ όπου
υπάρχουν διακζςιμα κλειδιά. Ο κακαριςμόσ των χϊρων κα γίνεται με ςχολαςτικότθτα, κα ακολουκεί τουσ
κανόνεσ που προςτατεφουν τθν υγεία των εργαηομζνων ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, κακϊσ και του προςωπικοφ
που παρζχει τθν εργαςία κακαριςμοφ.
Σθμειϊνεται ότι ςτα εργαςτιρια περιλαμβάνονται και κα κακαρίηονται, όπου υπάρχουν, και τα εντόσ
αυτϊν γραφεία.
Ο κακαριςμόσ των εςωτερικϊν & εξωτερικϊν χϊρων των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων των
Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων που περιγράφονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κα περιλαμβάνει τισ παρακάτω
εργαςίεσ & κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.
Α.2.1 Γενικά
 Οι επιφάνειεσ των δαπζδων κα ςκουπίηονται, ςφουγγαρίηονται με υλικά κακαριςμοφ που θ χριςθ
τουσ δε κα αυξάνει τθν ολιςκθρότθτα, αλλά οφτε κα αφινει λεκζδεσ ςτθν επιφάνεια του κάκε
είδουσ δαπζδου (κα χρθςιμοποιοφνται τα ανάλογα υλικά κακαριςμοφ για πλακόςτρωτα,
μάρμαρα, πλαςτικά, ξφλινα κλπ).
 Στθ διάρκεια του ςφουγγαρίςματοσ των δαπζδων των κοινόχρθςτων χϊρων, των τουαλετϊν κλπ
ιδιαιτζρωσ δε των κλιμακοςταςίων και μζχρι αυτοί να ςτεγνϊςουν, να τοποκετείται απαραιτιτωσ,
ειδικι προειδοποιθτικι ςιμανςθ, ϊςτε να προλαμβάνονται ατυχιματα.
 Τα απολυμαντικά δεν κα πρζπει να αναμειγνφονται με άλλα απορρυπαντικά, προσ αποφυγι
χθμικϊν ενϊςεων και ανακυμιάςεων.
 Λδιαίτερθ φροντίδα και ςχολαςτικότθτα κα δίδεται ςτθν κακαριότθτα & απολφμανςθ των WC.
Ο κακαριςμόσ κα είναι επιμελισ με γάντια μιασ χριςθσ & ςυχνι κακθμερινι απολφμανςθ των
λεκανϊν, νιπτιρων, βρυςϊν, ςαπουνοκθκϊν, κακρεπτϊν, δαπζδων, πλακιδίων με το ανάλογο
κατά περίπτωςθ ειδικό απολυμαντικό υγρό & χλϊριο. Το νερό ανά ομάδα χϊρων υγιεινισ κα
αλλάηεται υποχρεωτικά. Τονίηεται ότι ςκοφπεσ, ςφουγγαρίςτρεσ, απορροφθτικά πανιά που
χρθςιμοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ υγιεινισ, δεν κα χρθςιμοποιοφνται ςε άλλουσ χϊρουσ.
 Ο κακαριςμόσ των μοκετϊν κα γίνεται με θλεκτρικι απορροφθτικι ςκοφπα.
 Άδειαςμα των κάδων ανακφκλωςθσ χαρτιοφ και ςυλλογι αυτοφ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ
ανακφκλωςθσ, ϊςτε να πολτοποιθκεί.
 Κακάριςμα από ςκόνθ κα γίνεται ςε όλα τα περιεχόμενα των γραφείων, ζπιπλα,
κακίςματα, πάγκουσ, πόρτεσ, παράκυρα, διακόπτεσ, περςίδεσ-ςτόρια, ςϊματα κζρμανςθσ,
βιβλιοκικεσ, ντουλάπια, ράφια με ειδικό απορροφθτικό πανί τφπου vetex και
απομάκρυνςθ άχρθςτων αντικειμζνων. Θ απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ ςτον εςωτερικό χϊρο των
εργαςτθρίων και γραφείων κα γίνεται μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του χριςτθ-υπεφκυνου του
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κάκε χϊρου και κακ’ υπόδειξι του, ϊςτε να μθν πειράηονται και αλλάηουν κζςθ ζγγραφα και
άλλα αντικείμενα που υπάρχουν ςτο κάκε χϊρο.
Α.2.2 Ειδικά
Α.2.2.1 Κακθμερινά
Εςωτερικοί χϊροι


επιμελζσ ςκοφπιςμα –ςφουγγάριςμα όλων των χϊρων του κάκε κτιρίου τθσ αντίςτοιχθσ Σχολισ
ςυμπεριλαμβανομζνων των χϊρων των Γραμματειϊν τουσ και των γραφείων των κακθγθτϊν (ζςτω &
αν ςτεγάηονται ςε άλλο κτίριο πζραν του Κεντρικοφ), κακαριςμόσ αμφικεάτρων, αικουςϊν
διδαςκαλίασ.



Κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων (διάδρομοι, W.C, ςκάλεσ) οι οποίοι πρζπει να διατθροφνται
κακαροί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ιτοι από τισ 8:00 π.μ. μζχρι και τισ 20:00 μ.μ.



Ξεςκόνιςμα επίπλων, γραφείων, πινακίδων ανακοινϊςεων και λοιπϊν αντικειμζνων για τα γραφεία
των διδαςκόντων, του διοικθτικοφ προςωπικοφ και τισ αίκουςεσ ςυνεδριάςεων και ςυςκζψεων.

Εξωτερικοί χϊροι


Συλλογι των απορριμμάτων και λοιπϊν άχρθςτων υλικϊν, κακϊσ και άχρθςτου οικοδομικοφ υλικοφ,
κάκε μζρα, από οδοφσ ρείκρα, πεηοδρόμια και λοιποφσ υπαίκριουσ χϊρουσ.



Αποκομιδι απορριμμάτων από τα εξωτερικά καλάκια. Τα απορρίμματα κα διαχωρίηονται ςε χαρτί,
πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο και οργανικά υλικά, με ευκφνθ του αναδόχου ςυνεργείου και τα
ανακυκλϊςιμα υλικά κα μεταφζρονται ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ ανακφκλωςθσ.



Τα μθ ανακυκλϊςιμα υλικά (οργανικά κ.λ.π.) κα τοποκετοφνται ςε πλαςτικοφσ ςάκουσ και κα
μεταφζρονται ςτουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ (κάδουσ) ζξω από κάκε κτίριο και ςε χϊρο που κα
υποδειχκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αποκομιδι τουσ από τα ειδικά
αυτοκίνθτα μεταφοράσ απορριμμάτων.

Α.2.2.2 Κακθμερινά και δφο (2) φορζσ τθν θμζρα


Κακαριςμόσ των δοχείων απορριμμάτων που βρίςκονται ςε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ
χϊρουσ (κοινοχριςτουσ χϊρουσ) άδειαςμα τουσ και τοποκζτθςθ ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ.



κακαριςμόσ ςταχτοδοχείων για τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ



Ρλφςιμο –απολφμανςθ και ςφουγγάριςμα W.C και λοιπϊν χϊρων προςωπικισ υγιεινισ. Το πλφςιμο
κα γίνεται με διάλυμα χλωρίνθσ- νεροφ και κατόπιν κα ακολουκεί επιμελζσ ξζπλυμα με απλό νερό.

Α.2.2.3 Κάκε δεφτερθ εργάςιμθ θμζρα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τουσ υπεφκυνουσ)


Ξεςκόνιςμα επίπλων και γραφείων ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και τα εργαςτιρια. Στα εργαςτιρια
που υπάρχουν αντιςτατικά δάπεδα κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ειδικά υλικά κακαριςμοφ κακϊσ
τυχόν βλάβεσ κα επιβαρφνουν τον εργολάβο.
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Α.2.2.4 Δφο φορζσ τθν εβδομάδα (τουλάχιςτον ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του
κτιρίου)


Κακαριςμόσ εξωτερικϊν χϊρων (προαφλειοσ χϊροσ, αυλι) από ςκουπίδια, ξερά χόρτα και γενικά από
αντικείμενα που είναι άχρθςτα και προξενοφν ρφπανςθ ςτον περιβάλλοντα χϊρο.



Κακαριςμόσ λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων

Α.2.2.5 Μία φορά τθν εβδομάδα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου)


Κακαριςμόσ αςανςζρ



Κακαριςμόσ μοκετϊν & χαλιϊν με θλεκτρικι ςκοφπα



Κακαριςμόσ Κεντρικϊν ειςόδων κάκε κτιρίου

Α.2.2.6 Δφο (2) φορζσ το μινα (ι και περιςςότερο εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου)


Κακαριςμόσ υαλοπινάκων, κυρϊν και παρακφρων (Εςωτερικά και εξωτερικά)



Αφαίρεςθ αφιςϊν από τουσ τοίχουσ, αυτοκόλλθτων ταινιϊν , τςιχλϊν και μελάνθσ από τα δάπεδα, τα
κρανία και τα κακίςματα.



Ξεςκόνιςμα-πλφςιμο των τοίχων, των εδρϊν, των εδράνων και οροφϊν (όπου είναι δυνατόν) και των
ςοβατεπί όλων των χϊρων.



Κακαριςμόσ χϊρων ςτάκμευςθσ.

Α.2.3 Ειδικοί κακαριςμοί


Σε περίπτωςθ ςυνεδρίων, ςυςκζψεων, γενικϊν ςυνελεφςεων, ςεμιναρίων, παρουςιάςεων, φοιτθτικϊν
εκλογϊν και εκδθλϊςεων, κακαριςμόσ του χϊρου εφόςον ηθτθκεί από τον υπεφκυνο του κτιρίου και
κακ’ υπόδειξθ τθσ υπθρεςίασ.



Ζλεγχοσ των ταρατςϊν και υδρορροϊν, περιςυλλογι και απομάκρυνςθ απορριμμάτων και άχρθςτων
αντικειμζνων (όπου απαιτείται) μία (1) φορά τον μινα .



Κακθμερινόσ κακαριςμόσ χϊρου κουηίνασ (νεροχφτθσ, πλφςιμο ςκευϊν, πλφςιμο πάγκων) όπου
απαιτείται.



Για εξωτερικοφσ υαλοπίνακεσ που χριηουν κακαριςμό λόγω φψουσ, γερανοφόρο όχθμα από
εξειδικευμζνο εξωτερικό ςυνεργείο κα αναλαμβάνει τον κακαριςμό μετά από κλίςθ του Τμιματοσ με
ζξοδα Ρανεπιςτθμίου.
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Α.2.4 Κακαριςμόσ εςτιϊν ςτθν πόλθ τθσ Ράτρασ
Κακθμερινά
Κα κακαρίηονται με ιδιαίτερθ επιμζλεια όλοι οι κοινόχρθςτοι χϊροι, αίκουςεσ ψυχαγωγίασ,
ςυγκροτιματα τουαλετϊν, αίκουςεσ πλυντθρίων, χϊροι υποδοχισ, κακϊσ και τα γραφεία εντόσ των
κτιρίων των εςτιϊν.
Εβδομαδιαία
Κακαριςμόσ των εξωτερικϊν χϊρων που περιβάλει τισ εςτίεσ.
Κάκε δεκαπζντε θμζρεσ
Ρλφςιμο υαλοπινάκων με τθ χριςθ κατάλλθλων μζςων και των απαραίτθτων υλικϊν.
Κάκε μινα


Αποκθκευτικοί χϊροι



Ραρκετάριςμα των κλιμακοςταςίων, εςωτερικϊν χϊρων υποδοχισ κακϊσ και των διαδρόμων με
τθ χριςθ υλικϊν αρίςτθσ ποιότθτασ.

Α.2.5 Λοιποί όροι:


Τα αναλϊςιμα υλικά (χαρτί υγείασ, κρεμοςάπουνο χεριϊν, χειροπετςζτεσ) για τον κακαριςμό
βαρφνουν τον ανάδοχο. Τα υλικά κα πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, εγκεκριμζνα και
καταχωρθμζνα ςτο Γενικό χθμείο του Κράτουσ και δε κα πρζπει να προκαλοφν φκορά ςτουσ χϊρουσ
και τα αντικείμενα.

Το προςωπικό του αναδόχου , υποχρεοφται να τοποκετεί το χαρτί υγείασ και τα ςαποφνια ςτουσ χϊρουσ
όπου αυτό απαιτείται. Μετά το πζρασ τθσ εργαςίασ του, είναι υποχρεωμζνο να πλζνει και να αφινει
κακαρά και με τάξθ τα είδθ που χρθςιμοποίθςε ςε χϊρο που κα υποδείξει θ Υπθρεςία.
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ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ εκτιμϊμενθ ςυνολικι αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.203,34€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ 24% και θ χρθματοδότθςθ κα πραγματοποιθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου για το ζτοσ 2020 ςτον ΚΑΕ 0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων» (δεν αφορά μόνιμο
προςωπικό).
Ρροςφορζσ υποβάλλονται για κάκε ΟΜΑΔΑ χωριςτά από τον οικονομικό φορζα.
Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλει προςφορά για μια ι για περιςςότερεσ ι για όλεσ τισ ΟΜΑΔΕΣ.
Θ κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ανά ΟΜΑΔΑ .
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων
1. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κρατά εγγράφωσ ενιμερα τα Τμιματα όλων των Ρανεπιςτθμιακϊν
Μονάδων με τα ςτοιχεία των υπαλλιλων που κα χρθςιμοποιεί για τθν εκτζλεςθ του, κατά τθ ςφμβαςθ,
ζργου, και να εξαςφαλίηει τα άτομα που προςλαμβάνει να ζχουν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ για τθν
εργαςία που πρόκειται να κάνουν. Ειδικότερα ο Ανάδοχοσ κα φροντίηει για ζγγραφθ ενθμζρωςθ του
Ρανεπιςτθμίου με τα ονόματα των υπαλλιλων και το πρόγραμμά τουσ.
2. Το ςυνεργείο κα βρίςκεται ςτο χϊρο κακθμερινά, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κα εκτελεί όλεσ τισ
προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ κακαριότθτασ ςφμφωνα με τθν κατάςταςθ απαςχολοφμενων (άρκρο 16
ν.2874/2000) που πρζπει να είναι κεωρθμζνθ από τθν Εποπτεία Εργαςίασ κακϊσ και κάκε
τροποποίθςι τθσ. Αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ αυτισ κα αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο ςτουσ χϊρουσ
που κα ορίηεται από τουσ υπεφκυνουσ των Ρανεπιςτθμιακϊν Μονάδων.
3. Πλοι οι χϊροι (εςωτερικοί και εξωτερικοί) κα ελζγχονται κακθμερινά για τθν κακαριότθτά τουσ, είτε
ζχει προγραμματιςτεί είτε όχι κακαριςμόσ για τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ. Το
ςυνεργείο κα ελζγχει κακθμερινά, όλουσ τουσ χϊρουσ. Εφόςον απαιτείται, οι χϊροι κα κακαρίηονται
ζκτακτα.
4. Το ςυνεργείο κα εκτελεί επιπλζον εργαςίεσ κακαριότθτασ αναλόγωσ των αναγκϊν, ςτο βακμό που
απαιτείται, για να είναι όλοι οι χϊροι, εςωτερικοί και εξωτερικοί, διαρκϊσ κακαροί. Οι επιπλζον
εργαςίεσ κα εκτελοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε ο τελικόσ ςυνολικόσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ δεν κα
υπερβαίνει αυτόν που κα απαιτείται μθνιαίωσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα κακαριςμοφ που κα
ςυμφωνθκεί.
5. Ζκτακτοι κακαριςμοί κα μποροφν να γίνονται ςτισ απαιτοφμενεσ ϊρεσ και θμζρεσ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι το ςυνολικό ετιςιο πλικοσ κακαριςμϊν δεν κα αυξάνει. Οι ζκτακτοι κακαριςμοί
δφνανται να ςυμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά τθν υποςτιριξθ πραγματοποίθςθσ
Γενικϊν Συνελεφςεων, Διθμερίδων, Σεμιναρίων, Ραρουςιάςεων, Εκδθλϊςεων, κακϊσ και τισ ειδικζσ
εργαςίεσ κακαριότθτασ χϊρων και εξοπλιςμοφ που ςυνεπάγονται οι παραπάνω περιςτάςεισ.
6. Ο κακθμερινόσ προγραμματιςμόσ μπορεί να αλλάξει κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν κρίςθ
του Ρανεπιςτθμίου, για λόγουσ όπωσ είναι -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά- θ αλλαγι χριςθσ χϊρου,
θ προςκικθ νζων χϊρων και γενικά ο ςυντονιςμόσ των εργαςιϊν κακαριότθτασ με το πρόγραμμα
δραςτθριοτιτων του Ρανεπιςτθμίου.
7. Τα μζςα και τα υλικά κακαριότθτασ επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ πρζπει να διακζτει όλο τον
απαιτοφμενο εξοπλιςμό για κακαριςμό πατωμάτων κάκε είδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των χαλιϊν
και μοκετϊν, περςίδων και κουρτινϊν, τοίχων και παρακφρων, κυρϊν, επιφανειϊν γενικότερα, κακϊσ
και των επίπλων και του εξοπλιςμοφ που διακζτει το Ρανεπιςτιμιο. Ενδεικτικόσ εξοπλιςμόσ
αναφζρεται παρακάτω:
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 Ανυψωτικό μθχάνθμα με καλάκι για τον κακαριςμό εξωτερικϊν υαλοπινάκων όλων των κτιριακϊν
ςυγκροτθμάτων.
 Μθχανοκίνθτο ςάρωκρο.
 Αυτοκινοφμενο πλφςθσ δαπζδων.
 Ριεςτικό μθχάνθμα υψθλισ απόδοςθσ.
 Μθχανζσ απορρόφθςθσ ςκόνθσ & νεροφ για τον κακαριςμό των γραφείων.
 Μθχανι απόφραξθσ εςωτερικοφ δικτφου αποχζτευςθσ.
 Θλεκτρικζσ ςκοφπεσ επαγγελματικοφ τφπου.
 Επαγγελματικά τροχιλατα καρότςια με διπλοφσ και μονοφσ κουβάδεσ με καλάκι απορριμμάτων
με κακαριςτικά εργαλεία – εξαρτιματα, διαφορετικοφσ για γραφεία – κοινόχρθςτουσ χϊρουσ –
w.c.
 Κλειςτά τροχιλατα καρότςια για μεταφορά απορριμμάτων ςτο χϊρο τελικισ ςυλλογισ –
αποκομιδισ.
 Σκεφθ και υλικά κακαριςμοφ και ςυςκευαςίασ (φαράςια διαφορετικά για εςωτερικοφσ &
εξωτερικοφσ

χϊρουσ,

Απορρυπαντικά/Κακαριςτικά/

Απολυμαντικά:

δαπζδων,

τοίχων,

επιφανειϊν, νιπτιρων & ειδϊν υγιεινισ, τηαμιϊν, κακρεπτϊν, Απορρυπαντικά/Κακαριςτικά
δφςκολων ρίπων, χλωρίνθ, ςακοφλεσ πλαςτικζσ απορριμμάτων μεγάλεσ και μικρζσ υψθλισ
αντοχισ, απαραιτιτωσ πρϊτθσ ποιότθτασ, φιλικά για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, ςακοφλεσ
για τα είδθ ανακφκλωςθσ τα οποία απαραιτιτωσ κα ζχουν τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ των
Υγειονομικϊν και λοιπά αρχϊν, ςφουγγαράκια με ςφρμα για τρίψιμο νιπτιρων, μεταλλικϊν
επιφανειϊν & ειδϊν υγιεινισ, ςκάλα, λάςτιχα, μπαλαντζηεσ.
Ο ανάδοχοσ δφναται να αποκθκεφει τον εξοπλιςμό του για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαριςμοφ,
ςε ειδικοφσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ που κα υποδείξει το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου.
8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί προςωπικό ειδικευμζνο, υγιζσ, άριςτο ςτο είδοσ του, άψογο
από πλευράσ εργατικότθτασ, ςυνζπειασ, ςυμπεριφοράσ απζναντι ςε τρίτουσ το διδακτικό, τεχνικό και
διοικθτικό προςωπικό του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και ςτουσ φοιτθτζσ . Αυτό οφείλει να εκτελεί
ακόρυβα τθν εργαςία του και να μθν ενοχλεί τουσ υπαλλιλουσ και τουσ παρευριςκόμενουσ ςτουσ
χϊρουσ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
9. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται απολφτωσ με τα επιβαλλόμενα από τα Άρκρα 138 και
182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ περί απαςχόλθςθσ ι εκμετάλλευςθσ ανθλίκων κάτω των 15
ετϊν.
10. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να είναι υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζλλειψθσ ι τθσ παράλειψθσ ι
πλθμμελοφσ εργαςίασ και κα επιβάλλεται από το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ποινικι ριτρα από
500,00 ζωσ 800,00 ΕΥΩ ανάλογα με το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ ηθμιάσ, παρακρατοφμενθ από τθν
μθνιαία αμοιβι του. Σε περίπτωςθ υποτροπισ θ πιο πάνω ριτρα διπλαςιάηεται, διατθροφμενου του
δικαιϊματοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και κιρυξθσ του εργολάβου ζκπτωτου.
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11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποκακιςτά κάκε είδουσ ηθμιά ι βλάβθ που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό
ι ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ι ςε οποιαδιποτε τρίτο εφόςον αυτό οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του
προςωπικοφ θ των εργαςιϊν του.
12. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δε κα επιτρζπει ςε κανζνα εργαηόμενο του αναδόχου να εργάηεται αν
δεν αποδεικνφεται αςφαλιςμζνοσ.
Επίςθσ ςε ζγγραφο του αναδόχου που κα υποβάλλει κάκε μινα κα αναφζρει:
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων.
β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.
γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι.
δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των
εργαηομζνων.
ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων.
13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτο χϊρο που κα
δοκεί από το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου για τθν φφλαξθ των πραγμάτων και των υλικϊν του.
14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων
και είναι αποκλειςτικόσ και μόνο υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που τυχόν ςυμβεί
ςτο Ρροςωπικό του.
15. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν παροχι ςτο προςωπικό του των νομίμων αδειϊν, αναπαφςεωσ (REPOS)
και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ, για τθν εκπλιρωςθ των
αναλαμβανόμενων υποχρεϊςεϊν του ζναντι ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου.
16. Ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει όλεσ τισ αποδοχζσ, επιδόματα,
προςαυξιςεισ κ.λ.π. που δικαιοφται ο κάκε εργαηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν προχπθρεςία του και τθν
οικογενειακι του κατάςταςθ, να χορθγεί κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ το επίδομα αδείασ ςε όςουσ
εργαηομζνουσ το δικαιοφνται.
17. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αντικακιςτά αμζςωσ και χωρίσ αντιρριςεισ κάκε μζλοσ του προςωπικοφ του, το
οποίο κα κρικεί ακατάλλθλο (για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά ι για οποιοδιποτε λόγο), μόλισ ειδοποιθκεί
ςχετικά και εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και να καλφπτει τα κενά από αςκζνειεσ ι
αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ.
18. Ο ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι τθν καταβολι των
νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ των προβλεπόμενων
από τθν ιςχφουςα Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ, τθ χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό με
αντικατάςταςθ των εργαηομζνων οι οποίοι βρίςκονται ςε άδεια, τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου,
αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ.
19. Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι μεταφζρει οποιοδιποτε μζροσ των εγκαταςτάςεϊν τθσ που
περιγράφονται ςτο παράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςε άλλθ διεφκυνςθ, ι μιςκϊςει ι
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αγοράςει νζα κτίρια, και γενικά ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ κρικεί αναγκαίο, θ ανακζτουςα αρχι
διατθρεί το δικαίωμα μεταφοράσ των υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ κακαριότθτασ που απαςχολείται
ςτο αναφερόμενο ςτθ διακιρυξθ κτίριο, ςε άλλο κτίριο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του ςτθ διεφκυνςθ τθσ νζασ εγκατάςταςθσ που κα του
υποδειχκεί, με τουσ ίδιουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
20. Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΣΕΡΕ) και του ΛΚΑ − ΕΤΑΜ
διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ
αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τον
αποδζκτθ των υπθρεςιϊν.
Επίςθσ, τον ενθμερϊνουν εγγράφωσ για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω
διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Για τουσ φορείσ τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 68 του ν.3863/2010 θ
επιβολι δεφτερθσ κφρωςθσ ςτον εργολάβο από τα ίδια όργανα κεωρείται υποτροπι και οδθγεί
υποχρεωτικά:
α) ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ και
β) επιφζρει, από τον χρόνο επιβολισ τθσ δεφτερθσ κφρωςθσ, τον αποκλειςμό του εν λόγω εργολάβου
από δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ για τρία (3) χρόνια.
Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ προςωπικοφ
ι απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ.
21. Το ςυνεργείο οφείλει να ενθμερϊνει πλιρωσ για το είδοσ των υπό χριςθ μζςων και ειδικά των υλικϊν
κακαριότθτασ, τα οποία πρζπει να είναι αςφαλι, μθ τοξικά και μθ αλλεργιογόνα, φιλικά για το
περιβάλλον, και να φζρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό ςιμα Ecolabel ι ανάλογθ πιςτοποίθςθ. Μζριμνα
κα πρζπει να λαμβάνεται για τθν αςφάλεια των χϊρων κατά τον κακαριςμό τουσ ςε ηθτιματα που
περιλαμβάνουν -ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειςτικά- τθν αςφάλεια του εξοπλιςμοφ και τθν αποφυγι
ατυχθμάτων π.χ. λόγω γλιςτριματοσ, χριςθσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, επαφισ με υλικά κακαριςμοφ
κ.λπ.
24. Τα προϊόντα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ και θ χριςθ αυτϊν πρζπει να πλθροφν τουσ κάτωκι όρουσ:



Τα προϊόντα κακαριςμοφ πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.



Τα απολυμαντικά προϊόντα πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων και
να ζχουν ςιμανςθ CE ι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι κατά τθν Οδθγία 93/42/ΕΚ,
όπωσ ιςχφει.



Τα απορρυπαντικά και τα απολυμαντικά προϊόντα δεν πρζπει να αναδφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, να
είναι επιβλαβι για τθν υγεία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν και να προκαλοφν φκορζσ
βραχυχρόνια και μακροχρόνια ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςτον εξοπλιςμό των κτθρίων.



Κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οικολογικά προϊόντα κακαριςμοφ ιτοι προϊόντα που δεν
περιζχουν ουςίεσ που να επιβαρφνουν το περιβάλλον κατά τθν αποςφνκεςι τουσ αλλά, αντίκετα,
χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι τουσ ειδικά επιλεγμζνεσ φυςικζσ πρϊτεσ φλεσ, με υψθλι
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βιοδιαςπαςιμότθτα, και δεν περιζχουν δθλαδι ουςίεσ όπωσ φωςφορικά, ςυντθρθτικά,
ψευδάργυρο, φκόριο, ςιλικόνθ ι αρϊματα, που προκαλοφν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτον
ανκρϊπινο οργανιςμό ι ςτο περιβάλλον.



Θ διάλυςθ των παραςκευαηομζνων διαλυμάτων (προσ χριςθ) των προϊόντων κακαριςμοφ που κα
κάνουν οι κακαριςτζσ πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ παραςκευισ
των προϊόντων

25. α) Να διακζτει τουλάχιςτον δφο (2) άτομα από 7:00 π.μ. μζχρι 20:00 μ.μ. κακθμερινά ςτισ πόλεισ
Ράτρα και Καλαμάτα & ζνα (1) άτομο ςτθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ, που κα παρζχουν υπθρεςίεσ και κα
επιμελοφνται τθν κακαριότθτα όλων των κτιρίων (αικουςϊν και κοινόχρθςτων χϊρων) για τισ
εγκαταςτάςεισ του Ρανεπιςτθμίου ςτισ πόλεισ Ράτρα, Καλαμάτα και Σπάρτθ.
β) Να διακζτει ςυνεργεία κακαριςμοφ ανά πάςα ςτιγμι, για να αντιμετωπίηονται απρόβλεπτεσ και
ζκτακτεσ ανάγκεσ κακαριότθτασ, που τυχόν προκφψουν, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
26. Να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ εργαςίασ κακαριςμοφ και
κακίςταται υπεφκυνοσ ςτθν περίπτωςθ που προκλθκοφν εργατικά ατυχιματα ςτουσ εργαηομζνουσ που
απαςχολεί. Να ςυμμορφϊνεται και να εφαρμόηει τισ διατάξεισ του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 ςε
ςχζςθ με τθν υγεία και αςφάλεια εργαςίασ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι νομοκεςία, ϊςτε να
διαςφαλίηεται κατά πάντα χρόνο θ προςταςία τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ του προςωπικοφ του, των
ςπουδαςτϊν,

των

εργαηόμενων

ςτθν

Υπθρεςία

και

τρίτων.

Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά αςτικά και ποινικά υπεφκυνοσ ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ ι ηθμιάσ
που

προκαλείται

ςτο

προςωπικό

του

ι

ςε

τρίτουσ

από

τισ

δραςτθριότθτζσ

του.

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει επίςθμα τθν Υπθρεςία για το ςυμβάν, τα
αίτια

και

τισ

ενζργειεσ

αποκατάςταςθσ

και

αποφυγισ

επανάλθψθσ.

Το Ρανεπιςτιμιο δεν φζρει απολφτωσ καμία ευκφνθ και ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ
αςτικά

και

ποινικά

ςφμφωνα

με

τισ

διατάξεισ

των

οικείων

νόμων.

Στουσ χϊρουσ όπου υπάρχουν θλεκτρομθχανολογικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ, ο κακαριςμόσ
τουσ κα γίνεται πάντοτε με τθν υπόδειξθ και τθν εποπτεία των αντίςτοιχων για τουσ χϊροσ αυτοφσ
υπαλλιλων.
27. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταρτίςει αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα απαςχόλθςθσ του
προςωπικοφ κακαριότθτασ και κα περιγράφει αναλυτικά: τον αρικμό εργαηομζνων, το
εβδομαδιαίο ωράριο απαςχόλθςθσ & θμζρεσ εργαςίασ, το κτίριο - χϊροι απαςχόλθςισ του, τ.μ.
κακαριςμοφ /ανά άτομο. Επίςθσ, κα υποβάλλεται εβδομαδιαία αναφορά των εργαςιϊν που
εξετελζςκθςαν, οι οποίεσ κα αποςτζλλονται ςτισ αντίςτοιχεσ επιτροπζσ μζςω του πρωτοκόλλου
του Ρανεπιςτθμίου.
28. Να ζρχεται ςε επαφι ο ίδιοσ ι ο εκπρόςωπόσ του ι ο οριςμζνοσ επόπτθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια
λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ με τα αρμόδια όργανα για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που
ανακφπτουν.
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29. Να φροντίηει για τθν τακτοποίθςθ των κρανίων και των κακιςμάτων εντόσ των αικουςϊν
διδαςκαλίασ και των εργαςτθρίων.
30. Να παρακολουκεί το προςωπικό του εάν εκτελεί τα κακικοντά του ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ και
να το εφοδιάηει ςφμφωνα με τα απαιτοφμενα για τον κακαριςμό υλικά.
31. Να επιςκζπτεται ο ίδιοσ, ι ο εκπρόςωπόσ του ι ο οριςμζνοσ επόπτθσ, όλουσ τουσ χϊρουσ για
επικεϊρθςθ, προκειμζνου να παρεμβαίνει και να ενεργεί άμεςα ςε περίπτωςθ αντιμετϊπιςθσ
ζκτακτθσ ρφπανςθσ. Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ , υποχρεοφται να ςυνδράμει με μζςα, εξοπλιςμό και
προςωπικό για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε ςχετικισ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
32. Θ επίβλεψθ και διαπίςτωςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν από τον ανάδοχο και τθσ πιςτισ
εφαρμογισ των όρων τθσ υπογραφείςασ Σφμβαςθσ κα γίνεται από τισ αντίςτοιχεσ επιτροπζσ
παρακολοφκθςθσ για τθν καλι εκτζλεςθ & τιρθςθ των όρων τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ
κακαριότθτασ, που ορίηονται με ςχετικζσ αποφάςεισ του Ρανεπιςτθμίου. Οι Επιτροπζσ ζχουν το
δικαίωμα αφενόσ να αξιϊςουν τθν απομάκρυνςθ κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του αναδόχου, αν
αυτόσ δείξει ολιγωρία ι δεν πεικαρχεί ςτισ εντολζσ και κατευκφνςεισ τθσ και αφετζρου να
καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςουν παραβάςεισ των διατάξεων του
άρκρου 68 του Ν. 3863/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 22 του Ν.
4144/2014, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΡΙΝΑΚΑΣ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ
ΕΤΑΛΛΚΘ ΕΡΩΝΥΜΛΑ
ΕΤΑΛΛΚΘ ΜΟΦΘ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ
ΟΝΟΜ/ΜΟ ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ, Τ.Κ.
ΡΟΛΘ
ΝΟΜΟΣ
ΤΘΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL

Θμερομθνία: ………………

Για τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα
Σφραγίδα / Υπογραφι ψθφιακι
Ονοματεπϊνυμο

Νομίμου Εκπροςϊπου

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ:
Πλοι οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ, επί ποινι αποκλειςμοφ, οφείλουν να ςυντάξουν και να
αποςτείλουν τθν προςφορά τουσ, βάςει του άρκρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α’).
Σφμφωνα με το Άρκρο 68 του N.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Αϋ) «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ
υπθρεςιϊν»:
1. Πταν το Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ), οι Οργανιςμοί Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), οι φορείσ και οι οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται από
τισ οικείεσ διατάξεισ, ανακζτουν ι προκθρφςςουν διαγωνιςμό για παροχι υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι
φφλαξθσ, οφείλουν να ηθτοφν από τισ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ (εργολάβοι)
να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα εξισ:
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων.
β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ.
γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. (τθν οποία και κα
επιςυνάψουν).
δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των
εργαηομζνων.
Για το εργατικό κόςτοσ κα λθφκεί υπόψθ ςτθν κοςτολόγθςθ κακαριςτισ/ια άνω των 25 ζγγαμοσ/θ.
ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά.
ςτ)Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο.
η) εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ υπθρεςιϊν.
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θ)Το κόςτοσ αναλωςίμων
κ)εργολαβικό κζρδοσ
ι)τισ νόμιμεσ υπζρ δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ.
Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι φφλαξθσ (εργολάβοι) πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ, να
εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία.
Στθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ* παροχισ των
υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και
τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, οφείλουν να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. Στθν περίπτωςθ, όπου το κακεςτϊσ των
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ ζχει μεταβλθκεί, κα πρζπει να επιςυναφκοφν τα ιςοδφναμα ζγγραφα.
*Στον παρόντα διαγωνιςμό θ Ανακζτουςα Αρχι, κεωρεί ωσ εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ
κόςτουσ παροχισ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ορίηει τουλάχιςτον το 3% (τρία τοισ εκατό),
και ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ - επί ποινι απορρίψεωσ - δεν μπορεί να ςυνυπολογίςει
ποςοςτό μικρότερο αυτοφ.
Το ποςοςτό αυτό υπολογίηεται επί του ακροίςματοσ των:
 Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ
αποδοχζσ αυτϊν των εργαηομζνων
 Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (εργοδότθ & εργαηομζνων) με βάςθ τα
προχπολογιςκζντα ποςά
 Κόςτοσ Αναλωςίμων ι λοιπϊν δαπανϊν
 Εργολαβικό κζρδοσ
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΘΙΑ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΣΤΘΝ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ………………. (όπωσ αναγράφονται
ςτο παράρτθμα I τθσ διακιρυξθσ)

1α

Εςωτερικοί χϊροι κτιρίων του Ρανεπιςτθμίου ςτθν πόλθ
……………………….
Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 8ωρθ απαςχόλθςθ

1β

Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 6ωρθ απαςχόλθςθ

1γ

Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 4ωρθ απαςχόλθςθ

1δ

Ειςφορζσ ΛΚΑ εργοδότθ
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ (περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΛΚΑ
του εργοδότθ)
Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων (περιλαμβανομζνων
και ειςφορϊν ΛΚΑ του εργοδότθ)

1

1ε
1ςτ
2

Εξωτερικοί χϊροι κτιρίων του Ρανεπιςτθμίου ςτθν πόλθ
……………………………………..

2α

Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 8ωρθ απαςχόλθςθ

2β

Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 6ωρθ απαςχόλθςθ

2γ

Μικτζσ αποδοχζσ προςωπικοφ με 4ωρθ απαςχόλθςθ

2δ

Ειςφορζσ ΛΚΑ εργοδότθ
Κόςτοσ επιδόματοσ αδείασ (περιλαμβανομζνων και ειςφορϊν ΛΚΑ
του εργοδότθ)

2ε

2ςτ

Εμβαδόν
m2

ΑΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ *

ΜΘΝΙΑΙΑ
ΔΑΡΑΝΘ
ΚΑΤΆ
ΑΤΟΜΟ**
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

ΜΘΝΙΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΘ
ΔΑΡΑΝΘ***
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

Κόςτοσ δϊρων Ράςχα - Χριςτουγζννων (περιλαμβανομζνων
και ειςφορϊν ΛΚΑ του εργοδότθ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΤΙΙΑ ΤΟΥ
ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΣΤΘΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΑΚΘ ΜΟΝΑΔΑ …………..

3
4

Κόςτοσ αναλωςίμων υλικϊν κακαριςμοφ, απολφμανςθσ,
εξοπλιςμοφ & τεχνικϊν μζςων (ςάκοι απορριμμάτων,
απορρυπαντικά, κλπ.
ΛΟΛΡΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερκοφν αναλυτικά και να τεκμθριωκοφν
κατά τθν κρίςθ κάκε υποψθφίου αναδόχου

5

Εργολαβικό κζρδοσ

6

Νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ αξίασ τιμολογίου

7
ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ ΦΡΑ)
8
ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (με ΦΡΑ)
* Σφμβαςθ Εργαςίασ, θμζρεσ εργαςίασ & ϊρεσ εργαςίασ, κτίριο, τ.μ. κακαριςμοφ ανά άτομο. Για κάκε εργαηόμενο, κα ςυνταχκεί πίνακασ με
αναλυτικά ςτοιχεία υπολογιςμοφ μιςκοδοςίασ (αποδοχζσ, επιδόματα, κόςτοσ αντικατάςταςθσ και όποια απολαβι δικαιοφται ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία).
** Ο ακριβισ τρόποσ υπολογιςμοφ των επί μζρουσ ςτοιχείων μθνιαίου κόςτουσ υποβάλλεται χωριςτά για κάκε εργαηόμενο,.
*** Υπολογίηεται θ μθνιαία δαπάνθ, χωρίσ ΦΡΑ, ανά πόλθ.
**** Θ Για τον υπολογιςμό τθσ ετιςιασ δαπάνθσ, ο ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό, κα πρζπει να λάβει υπόψθ του:
α) Κατά τθ κερινι περίοδο, από τθν 15θ Λουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου κα πρζπει να διατίκεται για τθν κακαριότθτα των περιγραφόμενων χϊρων
το 25% του απαςχολοφμενου κατά τον υπόλοιπο χρόνο δυναμικοφ.
β) Κα υπάρχουν διακζςιμα τουλάχιςτον δφο (2) άτομα από 7:00 π.μ. μζχρι 20:00 μ.μ. κακθμερινά, ςτισ πόλεισ Ράτρα & Καλαμάτα και ζνα (1)
‘άτομο ςτθν πόλθ τθσ Σπάρτθσ, που κα παρζχουν υπθρεςίεσ και κα επιμελοφνται τθν κακαριότθτα όλων των κτιρίων (αικουςϊν και κοινόχρθςτων
χϊρων) για τισ εγκαταςτάςεισ κάκε Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ
Στο χρόνο τθσ ςφμβαςθσ δεν κα ςυμπεριλθφκεί το διάςτθμα κατά των αργιϊν του Ράςχα, το διάςτθμα από Σάββατο του Λαηάρου μζχρι και τθν
Δευτζρα του Ράςχα.
Σθμείωςθ: Για κάκε πόλθ κα υπάρχουν αντίςτοιχοι ςυμπλθρωμζνοι πίνακεσ.

Θμερομθνία: ………………

Για τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα
Σφραγίδα / Ψθφιακι

Υπογραφι
Ονοματεπϊνυμο
Σφραγίδα / Υπογραφι Νομίμου Εκπροςϊπου
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ΡΙΝΑΚΑΣ Γ
Ρεριγραφι

Ρεδίο ςυμπλιρωςθσ
(από υποψιφιο Οικονομικό Φορζα)

6.1 Φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που …………………………. €
αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ
αυτϊν των εργαηομζνων (ανάλυςθ για ……
μινεσ)
6.2 Φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν …………………………. €
(εργοδότθ & εργαηομζνων) με βάςθ τα
προχπολογιςκζντα ποςά (ανάλυςθ για …..
μινεσ)
6.3 Κόςτοσ Αναλωςίμων ι
δαπανϊν(ανάλυςθ για ….. μινεσ)

λοιπϊν …………………………. €

6.4 Εργολαβικό κζρδοσ (ανάλυςθ για ….. …………………………. €
μινεσ)
6.5 Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των …………………………. €
Υπθρεςιϊν (τουλάχιςτον 3% ) (ανάλυςθ για
…. μινεσ)
6.6 Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και τρίτων …………………………. €
κρατιςεισ επί του ςυνόλου των 6.1 ζωσ 6.5)
(ανάλυςθ για ….. μινεσ)

Ο χρόνοσ Λςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι ( αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :……………..μινεσ
Στθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει απαραιτιτωσ να επιςυνάπτεται αναλυτικι παρουςίαςθ του τρόπου
υπολογιςμοφ αυτισ ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τθν Ρρόβλεψθ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ με ανάλυςθ ςε: βαςικό
μιςκό, δϊρα και επιδόματα (Ράςχα, Χριςτουγζννων, αδείασ, οικογενειακά κ.λπ.)
Ο χρόνοσ Λςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ είναι ( αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ) :……………..μινεσ
Θμερομθνία: ………………

Για τον υποψιφιο Οικονομικό Φορζα
Σφραγίδα /

Ψθφιακι Υπογραφι
Ονοματεπϊνυμο
Σφραγίδα / Υπογραφι Νομίμου Εκπροςϊπου
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ΡΙΝΑΚΑΣ Δ. ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ
Ρανεπιςτθμιακι
Μονάδα /ΟΜΑΔΑ

ΚΤΛΛΟ/Α

Συνολικό
Μθνιαίο κόςτοσ
κακαριότθτασ
χωρίσ Φ.Ρ.Α

Συνολικό κόςτοσ
για 2 μινεσ
κακαριότθτασ
χωρίσ ΦΡΑ

ΦΡΑ
24%

Συνολικι αξία για
ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑ 2 μθνϊν
ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ

Σφραγίδα / Υπογραφι
Ονοματεπϊνυμο

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ (Ψθφιακι Υπογραφι).
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ
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Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) …………………………….
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ:…………..
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικ.……………….. για ευρϊ ………………….…….
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ……………………………………………………………………….. υπζρ τθσ εταιρείασ …………………………………..ι ςε
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ των εταιρειϊν α).…………β) …….., ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά ςτο διαγωνιςμό ςασ, τθσ αρικμ.πρωτ.
..................πρόςκλθςθσ διαπραγμάτευςθσ, με αντικείμενο τθν Κακαριότθτα

των εςωτερικϊν &

εξωτερικϊν χϊρων των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ ΚΑΙ ΤΘΣ ΕΤΑΙΙΑΣ ………….……………………… ΓΙΑ ΤΘΝ
ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΘΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΙΚΩΝ
ΚΤΙΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) ΤΟΥ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟΥ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ
ΟΜΑΔΑ…..
ΣΥΜΒΑΤΛΚΘ ΑΞΛΑ ………………………. ΕΥΩ,
CPV, KAE
Στθ Τρίπολθ ςιμερα τθν…………………………………….μεταξφ: αφενόσ του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία
«ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ» (ςτο εξισ καλοφμενο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου), το οποίο
εδρεφει ςτθν Τρίπολθ (επί τθσ οδοφ Ερυκροφ Σταυροφ 28 & Καρυωτάκθ) ΑΦΜ 099727226, τθσ Δ.Ο.Υ.
Τρίπολθσ και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Ρρφτανθ, Κακθγθτι
Ακανάςιο Κατςι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. ………./……… απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου με κζμα «Εκλογι Ρρφτανθ του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου» (ΑΔΑ: ………….) θ οποία
δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ ………./…………, τ. ΥΟΔΔ και αφετζρου τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία
…………………………………. και το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. τθσ Δ.Ο.Υ. ………………….
(ςτο εξισ καλοφμενθ «ανάδοχο») που εδρεφει ……………… (οδόσ ………………………., Τ.Κ. ………….) και
εκπροςωπείται νόμιμα για τθν πρϊτθ υπογραφι τθσ παροφςασ από τον/τθν………………………………., κάτοικο
……………, οδόσ ……………, με ΑΔΤ …………….., και αφοφ ζλαβαν υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011(ΦΕΚ Αϋ195) Δομι λειτουργία διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ
ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ των ανϊτατων εκπαιδευτικισ ιδρυμάτων, όπωσ τροποποιικθκε
με το Ν.4076/2012,το Ν.4115/2013 και το Ν.4132/2013.
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 1268/82 «Για τθν δομι & λειτουργία των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν
Λδρυμάτων».
4. Το ΦΕΚ 113/24-05-2002 Μδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου και του ΡΔ 70/2013
Κατάργθςθ & Συγχϊνευςθ Τμθμάτων Κατάργθςθ Μετονομαςία και Συγκρότθςθ Σχολϊν
Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
5.

Τισ διατάξεισ του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «υκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν
Λδρυμάτων και άλλεσ διατάξεισ»

6. Τισ διατάξεισ του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017 «Οργάνωςθ και λειτουργία Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».
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7. Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των
Δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ».
8. Τθν υπ’ αρίκμ. 105875/Η1/2019 (ΦΕΚ 2787/τΒϋ/4-7-2019), απόφαςθ περί κατανομισ των
ακινιτων του Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Τ.Ε.Λ.) Δυτικισ Ελλάδασ
9. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
10. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ,
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του
άρκρου 1,
11. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
12. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
13. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ
διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
14. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
15. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 “Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν” του ν.
3863/2010 (Α 115) “Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 22 του ν. 4144/2013,
16. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
17. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
18. Τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
19. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και
Ρολιτιςτικά Κζματα”,
20. Τισ διατάξεισ ου π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια
ζγγραφα και ςτοιχεία”,
21. Τισ διατάξεισ του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
22. Τισ διατάξεισ του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν
ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.»
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23. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
24. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
25. Το με αρικμ. πρωτ. 30440/8.5.2006 ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ
Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και Συνεργεία Κακαριότθτασ»,
26. Το με αρικμ. πρωτ. 31262/16.11.2006 ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου
Απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ Ρροςταςίασ «Συμβάςεισ του Δθμοςίου με Εταιρίεσ SECURITY και
Συνεργεία Κακαριότθτασ»
27. Τθν με Α.Ρ.31372/09.08.2010, ςυμπλθρωματικό ζγγραφο του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ και
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ- Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ςχετικά με τισ «ςυμβάςεισ του
Δθμοςίου με εταιρίεσ security και ςυνεργεία κακαριότθτασ»,
28. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου
ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
29. Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
30. Τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
31. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/ΦΕΚ Αϋ/120/29.05.2013 «Εκνικό Σφςτθμα θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων &άλλεσ διατάξεισ».
32. Τισ διατάξεισ του Ν.4488/2017 Αϋ/137/13.09.2017 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου
&λοιπζσ αςφαλιςτικζσ διατάξεισ, ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηόμενων δικαιϊματα
ατόμων με αναπθρίεσ και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα το άρκρο 39 (αποκλειςμόσ από
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ &χρθματοδοτιςεισ λόγω παραβιάςεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.
33. Το υπϋαρικμ. 647ΦΕΚ /τεφχοσ Υ.Ο.Δ.Δ /6-12-2017 Ρερί Διαπιςτωτικισ Ρράξθσ Εκλογισ
Ρρφτανθ & τεςςάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
34. Το Ν.4610/ΦΕΚ 70 Τ.Αϋ/7-5-2019 Συνζργειεσ Ρανεπιςτθμίων και ΤΕΛ πρόςβαςθ ςτθν
Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και λοιπζσ
διατάξεισ.
35. Τθν 105875/Η1/2787 ΦΕΚ Βϋ/4-7-2019 Απόφαςθ περί Κατανομισ Ακινιτων του Τεχνολογικοφ
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ (Τ.Ε.Λ)Δ. Ελλάδασ.
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36. Τθν υπϋαρικμ. 175419/Β2/11-11-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΜΑ46ΜΤΛΘ-Θ1Δ) Ζγκριςθ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ ποςοφ 1.806.000,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑΕ

0845 «Δαπάνεσ κακαριςμοφ

γραφείων» ζτουσ 2020,2021,2022,2023 Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου.
37. Τθν υπ’ αρικμ ……………. Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ: ………………..) περί ζγκριςθσ διενζργειασ
διαπραγμάτευςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.
38. Τθν υπ’ αρικμ …………… Απόφαςθ Συγκλιτου (ΑΔΑ ………………..) περί ζγκριςθσ ςυγκρότθςθσ
Επιτροπϊν διενζργειασ διαπραγμάτευςθσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ.
39. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
40. Τθν υπϋ αρικμ. ……………………..Ρρόςκλθςθ ςε Διαπραγμάτευςθ του Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, βάςει τιμισ για τθν «παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθριακϊν
εγκαταςτάςεων (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων) του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου», για
χρονικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν και θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ ϋαρικμό ……… απόφαςθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου με Κζμα «………….
41. Τα από ………………………………………………. 20XX Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του
Διαγωνιςμοφ.
42. Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ, κατακυρϊκθκαν με τθν αρικ. …………….
απόφαςθ τθσ Συγκλιτου του «Ρανεπιςτιμιου Ρελοποννιςου» ςτο όνομα τθσ παραπάνω
εταιρείασ.

Κατόπιν τοφτου το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου, ανακζτει ςτθν ανωτζρω εταιρία, ονομαηόμενθ ςτο εξισ
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτι αναλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθριακϊν
εγκαταςτάςεων (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων) τθσ/ων Ρανεπιςτθμιακισ/ων Μονάδασ/ων
______________του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ παροφςασ που
τθσ κατακυρϊκθκαν με τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
ΑΘΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΚΕΙΑ
1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων
(εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων) του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου, ςτισ:
Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα ……………..
Ρανεπιςτθμιακι Μονάδα ……………
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται από ………………….μζχρι …………………………
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Αναλυτικά : όπωσ περιλαμβάνεται ςτον επιςυναπτόμενο ΡΛΝΑΚΑ θ προςφορά του.
Τα προσ κακαριότθτα κτιρια τθσ Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ ……………του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου,
είναι:
(Θα ςυμπεριλθφκεί ο πίνακασ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων κάκε Πανεπιςτθμιακισ Μονάδασ, από το
Παράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ)
Θ υπθρεςία κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που
περιγράφονται αναλυτικά, ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου, θ οποία είναι
δεςμευτικι, ςτθν πρόςκλθςθ για διαπραγμάτευςθ κακϊσ και ςτο αναλυτικό πρόγραμμα κακαριςμοφ
(ϊρεσ, είδοσ κ.λ.π) που κα ςυμφωνθκεί με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ κάκε Ομάδασ/Ρανεπιςτθμιακισ
Μονάδασ.
Το προςωπικό του Αναδόχου/ων κα εργάηεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των αρμοδίων Υπθρεςιϊν τθσ κάκε
Ομάδασ/Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ

ΑΘΟ 2. ΑΜΟΙΒΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ –ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ -ΦΟΟΙ
1. Το ςυνολικό τίμθμα για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ για τθν Ομάδα /Ρανεπιςτθμιακι
Μονάδα …………… ανζρχεται :
μθνιαίωσ ςτο ποςό των #.................#ευρϊ πλζον του ιςχφοντοσ αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.
ςυνολικό κόςτοσ ……………(…) μθνϊν είναι #.................# πλζον του ιςχφοντοσ αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.
2. Θ πλθρωμι του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» κα γίνεται ςτο τζλοσ κάκε μινα, μετά τθν ζκδοςθ του ςχετικοφ
τιμολογίου και τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρωτοκόλλου βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Βεβαίωςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 6 τθσ Διακιρυξθσ
Με τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει:


ΤΟ ΕΝΤΥΡΟ 4 ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ που υποβάλλεται ςτο Σ.ΕΡ.Ε.



Εξοφλθτικζσ αποδείξεισ που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των εξόδων δθμοςίευςθσ του νομαρχιακοφ
και τοπικοφ Ελλθνικοφ Τφπου

Θ αμοιβι για τθ παροχι των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν υπόκειται ςε κρατιςεισ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Αρ.375 παρ.7), 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν και 0,02% υπζρ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (Ν.4412/2016
Αρ.36 παρ.6) μετά του αναλογοφντοσ χαρτοςιμου και του επ’ αυτοφ ΟΓΑ χαρτοςιμου, οι οποίεσ
υπολογίηονται ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ προ Φ.Ρ.Α. τθσ αρχικισ και βαρφνουν τον Ανάδοχο κακϊσ και
οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ με τον
Ανάδοχο.
Επίςθσ κα γίνει παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ ποςοςτοφ (%) 8% επί τθσ κακαρισ αξίασ, για τθν οποία
χορθγείται βεβαίωςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ 167). Ο ΦΡΑ βαρφνει το
«Ρανεπιςτιμιο»
Το ζργο χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ΚΑΕ 0845.

ΑΘΟ 3. ΚΑΛΘ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ
3.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν αρμόδια
τριμελι επιτροπι παραλαβισ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Ρρυτανικό Συμβοφλιο για όλα τα ηθτιματα
που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132
του ν. 4412/2016 και τυχόν τροποποιιςεισ του.
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3.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ
με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι
υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο
επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
3.3 Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο ςτο
οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι απαςχόλθςθ
του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ ςφμβαςθσ, που μπορεί να
ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και φυλάςςεται ςτον χϊρο
εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ
υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.
Θ Επιτροπι Ραραλαβισ, κα καταρτίηει το ανάλογο πρακτικό Ραραλαβισ/καλισ εκτζλεςθσ, το οποίο κα
ςυνοδεφει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάκε πλθρωμι.
ΑΘΟ 4. ΕΚΧΩΘΣΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο ανάδοχοσ δεν υποκακίςταται από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν’ όλο ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ παροφςα ςφμβαςθ. Κατ’ εξαίρεςθ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να
εκχωριςει μζροσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ του
που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά περίπτωςθ.
Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και γνωςτοποιεί το
ςφνολο των εγγράφων που πιςτοποιοφν τθν εκχϊρθςθ προσ τθν Τράπεηα.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ αναφορικά με τθ
εξζλιξθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ μεταξφ του αναδόχου και τθσ τελευταίασ. Ειδικότερα δε εάν λόγω
ζκπτωςθσ του αναδόχου, λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβολι και καταλογιςμόσ ρθτρϊν κακϊσ και λόγω άλλων
ςυναφϊν περιςτάςεων που προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ και ςτθ ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει
τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ Τράπεηασ.

ΑΘΟ 5. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μζςα ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα
με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του
αρμοδίου οργάνου του «Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου».
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται και από
τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφορικι ςυμφωνία.
Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιιςει τουσ χϊρουσ και να ανακατανείμει
τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, εφόςον προκφψει αλλαγι ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του (εςωτερικοφσ και
εξωτερικοφσ χϊρουσ) που αφοροφν τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα Διακιρυξθ κτιρια,
α) με ανάλογθ μείωςθ του μθνιαίου κόςτουσ με βάςθ τα τετραγωνικά μζτρα, ςε περίπτωςθ μείωςθσ των
εγκαταςτάςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα πραγματοποιείται τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθ
νομοκεςία. Πςον αφορά το χρονικό διάςτθμα από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου ζωσ και τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ, κα μπορεί να γίνει αναδρομικά θ αντίςτοιχθ
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μείωςθ του τιμιματοσ, εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει ειδοποιθκεί τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν υπογραφι τθσ
τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ
ι
β) με τροποποίθςθ των ωρϊν παροχισ υπθρεςιϊν για τθν κακαριότθτα ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν και τα
νζα κτιρια, ςε περίπτωςθ αφξθςθσ των εγκαταςτάςεων, χωρίσ να ξεπεραςτεί ο αρχικόσ προχπολογιςμόσ
τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει επίςθσ να υπάρξει τροποποίθςθ ςτθσ ςφμβαςθσ.
Ωςτόςο, για τθν αυξομείωςθ των ωρϊν μεταξφ των προβλεπόμενων ςτθν ςφμβαςθ χϊρων και θμερϊν δεν
χρειάηεται τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ αλλά αυτό κα γίνεται με ζγγραφθ ειδοποίθςθ του αναδόχου
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου e-mail) και αποδοχι αυτοφ.

ΑΘΟ 6. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ κα απαςχολοφνται …………….…………….. εργαηόμενοι του
«Αναδόχου» ςφμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα κακαριςμοφ (ϊρεσ, είδοσ, κ.λ.π) που κα ςυμφωνθκεί με
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ κάκε Ομάδασ/Ρανεπιςτθμιακισ Μονάδασ
2. Οι εργαηόμενοι του «Αναδόχου» που κα απαςχολθκοφν υπάγονται ςτθν αρικμ. ………………………..
ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ.
3. Θ κακαριότθτα κα εκτελείται ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του «Αναδόχου» ςε ςυνδυαςμό με
τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ ……………. που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα
Σφμβαςθ ςαν ΡΑΑΤΘΜΑ Λ και ΛΛ και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ.
4. Το αντικείμενο τθσ παροφςασ κα υλοποιιςει ο ανάδοχοσ με δικό του προςωπικό. Ουδεμία ςχζςθ
ιδρφεται μεταξφ του προςωπικοφ που απαςχολεί ο ανάδοχοσ με το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου και
ςυνεπϊσ, θ καταβολι μιςκϊν, θμερομίςκιων, επιδομάτων, αςφαλιςτικϊν ι άλλων ειςφορϊν κλπ
βαρφνουν αποκλειςτικά και μόνο τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ
υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ ωσ προσ το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ. Ο Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ δθλαδι, καταβολι νομίμων αποδοχϊν οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι
κατϊτερεσ των προβλεπόμενων από τθν οικεία ΣΣΕ (Κλαδικι), τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, αςφαλιςτικι
κάλυψθ κ.λπ.
5. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ και οικονομικζσ επιβαρφνςεισ που προκφπτουν από αυτι τθν αςφάλιςθ κακϊσ και
κάκε ειςφορά υπζρ των Οργανιςμϊν και ταμείων κυρίασ ι επικουρικισ αςφάλιςθσ και για κρατιςεισ υπζρ
τρίτου και λοιπζσ εν γζνει επιβαρφνςεισ φόρουσ τελ. Χαρτοςιμου κ.λ.π., βαρφνουν αποκλειςτικά τον
Ανάδοχο ωσ εργοδότθ του κάκε φφςθσ προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν.
6. Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ ο Ανάδοχοσ/οι υποχρεοφται να τθρεί τουσ
κείμενουσ νόμουσ, διατάξεισ κ.λ.π. και γενικά αυτοφσ που αφοροφν τθν υγεία και αςφάλεια του
προςωπικοφ που χρθςιμοποιείται από αυτόν, ευκυνόμενοσ για κάκε παράβαςθ του.
7. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με
τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
ΑΘΟ 7. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Για τθν άρτια, άριςτθ, πιςτι και ςφμφωνα με τουσ εδϊ όρουσ εκτζλεςθ τθσ Υπθρεςίασ, ο Ανάδοχοσ με τθν
υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατζκεςε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου τθν με αρικμό ………… τθσ
…………….. Μδρυμα – Κατάςτθμα ……………….. ποςοφ ……………. Ευρϊ, επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με διάρκεια ιςχφοσ μζχρι τθν επιςτροφι τθσ. Αυτι κα
επιςτραφεί ζνα μινα μετά τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ, εφόςον δεν ζχει παρουςιαςτεί λόγοσ
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ζκπτωςθσ του Αναδόχου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω. Ρζρα από τθν κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ δικαιοφται το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου ςε περίπτωςθ κιρυξθσ του Αναδόχου τθσ ωσ
ζκπτωτου να αξιϊςει ςωρευτικά και τθν ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που αυτό υπζςτθ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ.
ΑΘΟ 8. ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ δφναται να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ
παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν μπορεί αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αν αδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον
ανάδοχο ζκπτωτο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμιζσ ι διαφυγόντα κζρδθ
υποςτεί ο Ανάδοχοσ από τθν ζκπτωςι του ι/και τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για οποιεςδιποτε κετικζσ και αποκετικζσ, άμεςεσ ι
ζμμεςεσ ηθμιζσ υπζςτθ θ Ανακζτουςα Αρχι από τθ μθ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, ενϊ δεν
απαλλάςςεται από ευκφνεσ και άλλεσ ποινικζσ ριτρεσ και υποχρεϊςεισ, που απορρζουν από τθ
Σφμβαςθ ι τον Νόμο.
Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ανακζςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά
τθν αξιολογικι ςειρά υποψιφιο Ανάδοχο με ςυνζπεια ότι θ τυχόν επιπλζον διαφορά ωσ προσ τθν
αμοιβι του υποκατάςτατου Αναδόχου, κα βαρφνει τον ζκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουςα από τθν
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ενϊ το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δφναται να αξιϊςει
επιπλζον οποιαδιποτε νόμιμθ αποηθμίωςθ.
ΑΘΟ 9. ΛΥΣΘ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Με τθ λιξθ τθσ περιόδου παροχισ των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και αφοφ παραςχεκοφν όλεσ οι
απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ και τθν αποπλθρωμι του Αναδόχου/ων, λφεται θ παροφςα ςφμβαςθ.
2. Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου δικαιοφται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ με τισ προχποκζςεισ που
ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:


ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ,
παρά τισ προσ τοφτο οχλιςεισ του Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου



ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ ςφμβαςθ κατά παράβαςθ των οριηομζνων ςτθν παροφςα,



θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,



ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 8 τθσ Διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
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θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ,



θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 5 ι τθσ παρ. 7
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010



ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία, με απόφαςθ των οργάνων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ι τθσ
Ρολιτείασ, ρυκμιςτεί με διαφορετικό τρόπο θ αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τθσ κακαριότθτασ (π.χ.
δυνατότθτα πρόςλθψθσ φυςικϊν προςϊπων ωσ προςωπικό κακαριότθτασ), ιδίωσ μάλιςτα για
λόγουσ διαςφάλιςθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, θ ςφμβαςθ δφναται να περιοριςτεί κατά το
μζτρο που κα επιβάλουν οι νζεσ ςυνκικεσ, ι και να διακοπεί. Για τθ διακοπι ι τον περιοριςμό τθσ
ςφμβαςθσ κα προθγείται απαραίτθτα δίμθνθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του Αναδόχου. Σε αμφότερεσ
τισ περιπτϊςεισ, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται αποηθμίωςθσ,

3. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγω ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν εφόςον:


δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ



εκδοκεί πράξθ επιβολισ προςτίμου για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» θ «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για
δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 68 Ν.3863/2010 όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει)



ςε περίπτωςθ που δεν τθρεί απαρζγκλιτα τθσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, δθλαδι τθν
καταβολι των νόμιμων αποδοχϊν των εργαηομζνων του, τθν τιρθςθ του νόμιμου ωραρίου, τθν
αςφαλιςτικι κάλυψθ τουσ, τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων του κλπ.



Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ Σφμβαςθ και κα του
επιβάλλονται οι νόμιμεσ κυρϊςεισ που προβλζπονται από το άρκρο 203 του Ν.4412/2016.

Το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεςα

τθ ςφμβαςθ, ςτθν

περίπτωςθ κατακφρωςθσ του ανοικτοφ τακτικοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ αρικμ. 13/2019, με
ςυςτθμικό αρικμό 81657.

ΑΘΟ 10. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ
βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω: (1) Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ
του αναδόχου, (2) Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτο κατάςτθμα του αναδόχου, (3) Ρλθμμφρα (4) Σειςμόσ, (5)
Ρόλεμοσ.
2. Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςτεί προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται
να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά
με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ.
ΑΘΟ 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τα ζγγραφα που διζπουν τθν παροφςα ςφμβαςθ, τα
οποία υπογράφονται από αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, προςαρτϊνται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και
αποτελοφν ζνα ενιαίο και αναπόςπαςτο ςφνολο με τθ ςφμβαςθ, είναι δε τα εξισ:
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1. Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
2. Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου
3. Θ οικονομικι προςφορά του Αναδόχου
4. Θ παροφςα ςφμβαςθ
5. Θ απόφαςθ του αρμοδίου Οργάνου του Ρανεπιςτιμιου Ρελοποννιςου, Συνεδρίαςθσ τθσ Συγκλιτου
αρικμ…………… / (κζμα ..) και ΑΔΑ: ………………………, με τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ.
ΑΘΟ 12. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΘΙΑ
Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. Ο ανάδοχοσ και το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου
κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ
κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του Δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται από τα Ελλθνικά Δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα Δικαςτιρια τθσ
Τρίπολθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ Ελλθνικι Νομοκεςία, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελλθνικό.
Εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, δφναται επίςθσ να προςφφγουν, αντί ςτα Δικαςτιρια ςε διαιτθςία,
ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια
ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια κατά τα
οριηόμενα ςτθν παραπάνω παράγραφο.
Κάκε άλλθ επεξιγθςθ που δεν περιλαμβάνεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, αυτι κα ρυκμίηεται ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Θ ςφμβαςθ αυτι ςυντάχκθκε ςε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάςτθκε ςτουσ ςυμβαλλόμενουσ και
υπογράφτθκε και από τουσ δφο.
ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ

Για το Ρανεπιςτιμιο Ρελοποννιςου

Για τθν εταιρεία με τθν επωνυμία

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI - ΤΕΥΔ
ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *99206924]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Ερυκροφ Σταυροφ 28 &
Καρυωτάκθ/Τρίπολθ/22131
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ:
1
Ευαγγελία Καραγεωργίου
2610369419
2610313770
karageor@uop.gr
2

Ελζνθ Νταμάτθ

2610369416

2610313770

edamati@uop.gr

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: www.uop.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ: Ραροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων του Ρανεπιςτθμίου Ρελοποννιςου ςτισ Ρανεπιςτθμιακζσ Μονάδεσ Καλαμάτασ,
Σπάρτθσ και Ράτρασ
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε υπθρεςίεσ : Κακαριότθτασ
- Εφόςον υφίςτανται: Διαιρείται ςε ΟΜΑΔΕΣ
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
[……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Πχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
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*……+*……+*……+*……+xix
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα

Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Πχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
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πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
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πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
να *+ Ναι *+ Πχι

Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασΣελίδα 81

20PROC006416372 2020-03-11
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να [....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
xliii
υπεργολαβίασ
το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
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vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ
τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Λουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
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xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
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xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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