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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 237 / 2017

Από το µε αριθµό 12/2017 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση ή µη της µελέτης, του κριτηρίου κατακύρωσης, του
τρόπου εκτέλεσης και του καθορισµού των όρων διακήρυξης για την
«Καθαριότητα γραφείων δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του
∆ήµου Κοζάνης » προϋπολογισµού 60.710,40 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
και αριθµό µελέτης 125/2017 – Ψήφιση, διάθεση και δέσµευση
πίστωσης.
Σήµερα την 2η Ιουνίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική Επιτροπή
(άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής,
ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ. 24422/29.05.2017 που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.
3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 81/05.03.2017), βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Ιωαννίδης Παρασκευάς
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Μαλούτας Λάζαρος
6. Καραπάτσιος Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Γκουτζηκώστας Γεώργιος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής
Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε το παρακάτω 14ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07.06.2010)
αναφέρεται ότι η αρµοδιότητα σύνταξης της διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων
των δηµοπρασιών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στο από 29.05.2017 υπηρεσιακό σηµείωµα του Γραφείου Προµηθειών του Τµήµατος
Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης µε θέµα «Έγκριση
δαπάνης, την ∆έσµευση ποσού, την Έγκριση της µελέτης αρ. 125/2017 της ∆/νσης ∆ιοικητικών
»
Υπηρεσιών, το Κριτήριο Κατακύρωσης και τον Καθορισµό των όρων της ∆ιακήρυξης»
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«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισµού 60.710,40€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)» αναφέρονται τα
παρακάτω :
«….Παρακαλούµε να δοθεί εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή για την Έγκριση δαπάνης, την
∆έσµευση ποσού στους Κ.Α.:
10.6274.0001 ποσού 20.000,00 (ΠΑΥ 883) (2017)

10.6274.0001 ποσού 5.000,00 (2018)

10.6274.0002 ποσού 5.000,00 (ΠΑΥ 884) (2017)

10.6274.0002 ποσού 2.000,00 (2018)

10.6274.0003 ποσού 5.000,00 (ΠΑΥ 885) (2017)

10.6274.0003 ποσού 2.000,00 (2018)

10.6274.0004 ποσού 5.000,00 (ΠΑΥ 886) (2017)

10.6274.0004 ποσού 2.000,00 (2018)

10.6274.0005 ποσού 5.000,00 (ΠΑΥ 887) (2017)

10.6274.0005 ποσού 2.000,00 (2018)

20.6274.0001 ποσού 2.000,00 (ΠΑΥ 888) (2017)

20.6274.0001 ποσού 1.710,40 (2018)

20.6274.0002 ποσού 4.000,00 (ΠΑΥ 889) (2017)
Την Έγκριση της µελέτης αρ. 125/2017 της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, το Κριτήριο
Κατακύρωσης και τον Καθορισµό των όρων της ∆ιακήρυξης που αφορά την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
Προϋπολογισµού 60.710,40€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)
Προτείνεται να εκτελεστεί µε τη διαδικασία συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισµού σύµφωνα µε τις
διατάξεις Ν.4412/2016
και µε κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ Ι∆ΙΑ ΕΣΟ∆Α….»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύµφωνα
µε την ανωτέρω εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης.
Στη συνέχεια κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/
08.08.2016)
3. Τη µε αριθµό 125/2017 µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης,
προϋπολογισµού 60.710,40 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
4. Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στους Κ.Α.:
10.6274, 10.6274.002, 10.6274.003, 10.6274.004, 10.6274.005, 20.6274.001 και
20.6274.002,.
5. Το από 29.05.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του Γραφείου Προµηθειών του
Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης.
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6. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση και
ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη µε αριθµό 125/2017 µελέτη για την «Καθαριότητα γραφείων δηµοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου Κοζάνης », που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοζάνης, προϋπολογισµού 60.710,40 ευρώ µαζί µε
ΦΠΑ 24%, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Ορίζει όπως η εκτέλεση για την «Καθαριότητα γραφείων δηµοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων του ∆ήµου Κοζάνης » προϋπολογισµού 60.710,40 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24%
και αριθµό µελέτης 125/2017, πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισµού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη βάσει τιµής προσφορά ανά οµάδα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω προµήθειας προέρχεται από ιδία έσοδα του ∆ήµου.
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Καθαριότητα
γραφείων δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του ∆ήµου Κοζάνης » προϋπολογισµού
60.710,40 ευρώ µαζί µε ΦΠΑ 24% και αριθµό µελέτης 125/2017, ως ακολούθως:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4412/2016, (ΦΕΚ Α΄147), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν.3852/2010, (ΦΕΚ Α΄87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τo Ν.3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Το Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν.4250/2014 και ισχύει.
5. Τo N.4013/2011, (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011), «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. Την παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές»,
7. Το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν.4172/2013
8. Το Ν.3861/2010, (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
(Πρόγραµµα διαύγεια)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”,
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11. Την υπ’ αριθµ. 125/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, του ∆ήµου Κοζάνης.
12. Το µε αρ. Πρωτ.
/26-5-2017 πρωτογενές αίτηµα του ∆ήµου Κοζάνης για την εκτέλεση
της υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
λαµβάνοντας τον µε αριθ. Α∆Α …………ΚΗΜ∆ΗΣ
13. Την µε αριθ. ……./2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη
και διάθεση της πίστωσης, η εκτέλεση της υπηρεσίας, καθορίστηκαν οι όροι του συνοπτικού
διαγωνισµού και επιλέχθηκε το κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας.
14. Την µε αριθµ. ………./26-05-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας
ΑΑΥ…
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΚΟΖ ΑΝΗΣ», ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 60.710,40 €
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1ο: Περιγραφή υπηρεσίας - Προϋπολογισµός
Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων των δηµοτικών κτιρίων
των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου Κοζάνης, συνολικής επιφάνειας περίπου 5.110τµ.
Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον καθαρισµό των κτιρίων εξωτερικά και εσωτερικά
καθώς και περιµετρικά αυτών, τον τακτικό και τον γενικό καθαρισµό, σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 125/2017 µελέτη της ∆/νσης
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας διακήρυξης.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.710,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 48.960,00€, ΦΠΑ: 11.750,40€). Η δαπάνη για την εν λόγω
σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6274 και 20.6274 και είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του
∆ήµου Κοζάνης, έτους 2017, ενώ θα προβλεφθεί και η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του
∆ήµου για το έτος 2018. Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 90910000-6 «Υπηρεσίες καθαρισµού κατοικιών, κτιρίων και
υαλοπινάκων

Άρθρο 2ο: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από κανονική προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ). Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευτεί στον Ελληνικό τύπο. Επίσης η διακήρυξη θα
διατίθεται, σε ηλεκτρονική µορφή, από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοζάνης, στον διαδικτυακό τόπο:
www.cityofkozani.gov.gr

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

A.

ΗΜ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΑ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η
αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, τρεις (3)
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα
έγγραφα της σύµβασης από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν
και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, µπορεί να ορισθεί
και νέα ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό στην ταχυδροµική
διεύθυνση:
Πλ.
Νίκης
1,
Κοζάνη.
Τηλ.Επικοινωνίας:
2461350344,360,
email:nargiropoulos@kozani.gov.gr από τους υπαλλήλους του ∆ήµου, τις εργάσιµες µέρες και ώρες,
µετά την δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης.

Άρθρο 3ο: ∆ικαιούµενοι Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα
σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.

Να δραστηριοποιούνται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών καθαρισµού και γενικά καθαριότητας ή/και
απολύµανση κτιρίων και να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στο κράτος-µέλος εγκατάστασής τους από τα οποία θα προκύπτει η συνάφεια του
επαγγέλµατος.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση
συµµετοχής. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή
αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
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Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα είτε
ως µεµονωµένη επιχείρηση είτε ως µέλος ένωσης οικονοµικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα
αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το αυτό
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ποσοτήτων της µελέτης είτε για
µια ή περισσότερες οµάδες.

3.1 Υπεργολαβία
Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της σύµβασης εν όλω ή εν µέρει
υπεργολάβους.

Άρθρο 4ο: Αποκλεισµός υποψηφίων
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

4.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης – πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
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ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως
αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 )».

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.

4.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την
εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.

4.3. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
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β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου.
γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
σύνηψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών
φορέων κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48
του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση,

θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβάλω την
ακεραιότητα του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.

4.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός
φορέας, εάν έχει επιβληθεί σε βάρος του η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων
συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

4.5 Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιαδήποτε ένωση οικονοµικών
φορέων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής,
ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.

Άρθρο 5ο: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται από
τους ενδιαφερόµενους να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
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τηρούνται στο κράτος-µέλος εγκατάστασής τους. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν
ειδική έγκριση ή να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, απαιτείται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι
είναι µέλη του εν λόγω οργανισµού.

Άρθρο 6ο: Περιεχόµενο προσφορών
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επίσης ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει, για το έγκυρο της συµµετοχής του, να υποβάλλει αίτηση συµµετοχής
προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, µε τα στοιχεία του διαγωνισµού, του
διαγωνιζόµενου και αναφορά στα εσωκλειόµενα στο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί 180 ηµέρες από την εποµένη της
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που οι συµµετέχοντες αποδέχονται να
παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου
από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
πριν από τη λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς
τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα,
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό: ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
γ. ο τίτλος της σύµβασης, «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖ ΑΝΗΣ»
δ. η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα - αποστολέα.

Η αποστολή των προσφορών µπορεί να γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ 1, 50131 ΚΟΖΑΝΗΣ

Υπόψη Επιτροπής διενέργειας για την γενική υπηρεσία
«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖ ΑΝΗΣ»

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει:
(α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής», ο οποίος περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6.1 της παρούσας.
(β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία (άρθρου 6.2 της παρούσας).
(γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου, µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία (άρθρου 6.3 της παρούσας).
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Παροχή διευκρινήσεων
Αιτήµατα παροχής πρόσθετων πληροφοριών – διευκρινίσεων µπορούν να υποβάλλονται εγκαίρως. Οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία
που ορίζεται για την κατάθεση των προσφορών

6.1 Περιεχόµενο Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής»
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα παρακάτω δικαιολογητικά :

µε

την

ένδειξη

1. Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆): Το ΤΕΥ∆ συνίσταται σε Υπεύθυνη ∆ήλωση
των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016:
(α) δεν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4
της παρούσας διακήρυξης), λόγω της οποίας αποκλείεται ή µπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης).
Το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ www.eaadhsy.gr .Οι
αναθέτουσες αρχές προσαρµόζουν το ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης
διαγωνισµού και των εγγράφων της σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού. Στη
συνέχεια, το ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί Παράρτηµα της διακήρυξης και αναπόσπαστο τµήµα αυτής
διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή προκειµένου να το συµπληρώσουν οι οικονοµικοί φορείς και να
το υποβάλλουν σε έντυπη µορφή.

6.2 Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
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Στον χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 125/2017 µελέτης
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, και επί ποινή αποκλεισµού
•
•

•

•

•
•

•

•

Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας και της υπ’
αριθ. 125/2017 µελέτης της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και τους αποδέχεται πλήρως.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων που απαιτούνται
για την επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας κάθε οµάδας, τα οποία πρέπει να
απασχολεί νόµιµα καθώς και τις ηµέρες και ώρες εργασίας.
Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισµού δηµοσίων και
ιδιωτικών κτιρίων που τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών
και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών ή οι επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών.
Πιστοποιητικό ISO 9001/2004 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας, για την παροχή
Υπηρεσιών Καθαριότητας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού από αναγνωρισµένο οργανισµό
Πιστοποιητικό ISO 18001/2008 ή το αντίστοιχο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, για την
πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της επιχείρησης
Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του
νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν τα υλικά καθαρισµού που
θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του
Κράτους, ΕΟΦ κλπ. και τον µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση
των τοπικών συνθηκών και των χώρων για τους οποίους αφορά ο καθαρισµός.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις
ίδιες ενδείξεις.

6.3 Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» & τρόπος σύνταξης
Στον χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η
οικονοµική προσφορά του προσφέροντα. Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί
το προεκτιµηµένο τίµηµα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου, που ανέρχεται στο ποσό των
60.710,40€, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Προσφορά που δίνει τιµή µεγαλύτερη από το ανωτέρω
ποσό θα απορρίπτεται. Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται αριθµητικώς και η συνολική δαπάνη
αριθµητικώς και ολογράφως, υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο ∆ήµος.
1. Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ.
2. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται ανά µονάδα χωρίς ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης.
3. Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 12η /02.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 11 από 85

Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
6. Αποκλείεται αναπροσαρµογή της τιµής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν
της τιµής της προσφοράς του.
7. Οι προσφορές πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού, να καλύπτουν όλες τις υπηρεσίες, της/ων
οµάδας/ων για την/ις οποία/ες υποβάλλεται προσφορά.
8. Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή,
βαρύνει το ∆ήµο.

Άρθρο 7ο: Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά.
Οι προσφορές µπορεί είτε: α) να κατατίθενται ή β) να αποστέλλονται ταχυδροµικά στο γραφείο
πρωτοκόλλου του ∆ήµου, (∆/νση Πλ.Νίκης 1, Τ.Κ 5013100, Κοζάνη) µέχρι την ηµέρα της
διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 10:00πµ, γ) να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή
διαγωνισµού την ώρα και την ηµέρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης.
Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών,
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρµόδια επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσµίας
που καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην
αρµόδια επιτροπή, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η
παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα
αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της αρµόδιας
επιτροπής, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της
ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Η υποβολή της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο και είναι απόδειξη ότι αυτός
έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας και τα
συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης και τα αποδέχεται πλήρως.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Άρθρο 8ο: Αντίγραφα
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων
εγγράφων
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σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν
καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ.
2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες
εφαρµόζεται η Σύµβαση της Χάγης του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα µε το Ν 1497/84), πρέπει να
φέρουν τη σχετική επισηµείωση – apostille επί του σώµατος του εγγράφου ή σε πρόθεµα.
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα
∆ικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του Ν.4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
5. Οι εγγυήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται στο πρωτότυπο.
6. Για τα αντίγραφα των αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν οι
ειδικές για τα αποδεικτικά αυτά διατάξεις.
7. Τα αντίγραφα των φύλλων της εφηµερίδας της κυβέρνησης δεν χρειάζονται επικύρωση.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου απαιτούνται, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να
υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για
εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. ∆εν απαιτείται για τις υπεύθυνες δηλώσεις θεώρηση.

Άρθρο 9ο: Εχεµύθεια
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή
εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 12η /02.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 13 από 85

Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Άρθρο 10ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισµού, µε δυνατότητα παράτασης για εξήντα (60) επιπλέον ηµέρες. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και
τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν
τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.

Άρθρο 11ο: Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
1. Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
- Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει, πριν ή
κατά την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α.
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 72
παρ.1β του Ν.4412/16).
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
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- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
- Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα,
των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει, πρέπει να περιλαµβάνει
κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα
αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η)
τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016

Άρθρο 12ο: Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση διενεργείται
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την αρµόδια επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρµόδια
επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. Οι
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται
από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο
χρόνο.
β) Στη συνέχεια η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 125/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση την ανωτέρω µελέτη.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
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ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική πρόσκληση προς τους συµµετέχοντες που δεν έχουν
αποκλειστεί κατά τα προηγούµενα στάδια α΄ και β΄ και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β' οι φάκελοι
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Τέλος η επιτροπή συντάσσει
πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών, το οποίο περιλαµβάνει συγκριτικό πίνακα
αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών κατά φθίνουσα σειρά. Η αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να
γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Άρθρο 13ο: ∆ιευκρινίσεις
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από
την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί, δεν λαµβάνεται
υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των
υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το
περιεχόµενο τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A' 74), µεταφράσεων και
λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από
τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως
συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της
διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των οικονοµικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης.
Η αρµόδια επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη
προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αρµόδια επιτροπή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν.
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν
πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε
τις λοιπές.
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι
υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 14ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (A'74) όλων των
δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω (σύµφωνα µε το άρθρο 80 του Ν.4412/2016), ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού (άρθρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016), καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (άρθρο 75 του
Ν.4412/2016).
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου. Από το πρωτόκολλο, ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών παραδίδεται
εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή.
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και να είναι σε ισχύ την ηµέρα του
διαγωνισµού.
Στο σφραγισµένο φάκελο, εξωτερικά, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η φράση «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» µε κεφαλαία γράµµατα,
β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό: ∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
γ. ο τίτλος της σύµβασης, «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»
δ. η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ε. τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα.

Β. Τα ∆ικαιολογητικά (µε ποινή αποκλεισµού) που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση
της προσφοράς τους είναι τα εξής:
1. Απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλέπε και άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας
διακήρυξης).
Για τα νοµικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι:
- οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
- ο διευθύνων σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ανωνύµων
εταιρειών (Α.Ε.),
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- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα
που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται
µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει αντίγραφα των
αναφερόµενων σε αυτό καταδικαστικών αποφάσεων.
2. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, σε ισχύ,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
- αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης,
στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην
Ελλάδα
- αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
- σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
- σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο)
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή
σχέση µε την εταιρεία.
Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει και Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86, στην οποία να
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην
επιχείρηση.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας σε ισχύ,
από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής του οικείου κράτους µέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Συγκεκριµένα τα ανωτέρω αναφερόµενα πιστοποιητικά θα τα προσκοµίσουν οι εξής:
Φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης,
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
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εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου της χώρας εγκατάστασής τους
σε ισχύ, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, το οποίο εάν δεν
συνάδει µε το συγκεκριµένο είδος της προµήθειας θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος.
6. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους.
Συγκεκριµένα, υποβάλουν συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή.
7. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος.
α) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος φυσικού προσώπου είναι το ∆.
Αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος
β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος νοµικού προσώπου, κατά περίπτωση,
είναι τα ακόλουθα:
- Το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ή το
τελευταίο κωδικοποιηµένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.Μ.Η.
- Το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το πρωτοδικείο ή νόµιµα επικυρωµένο καθώς και οι
τυχόν τροποποιήσεις του θεωρηµένες ή επικυρωµένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για Ο.Ε.
και Ε.Ε. Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι
έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκοµίζονται τα
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισµό.
8. Ειδικά για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/ και φύλαξης:
α) η αναθέτουσα αρχή, αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, υποβάλλει
γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό
αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει
στη σύναψη της σύµβασης.
β) για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισµού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης
προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων που απαιτούνται για
την επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας κάθε οµάδας, τα οποία πρέπει να απασχολεί νόµιµα
καθώς και τις ηµέρες και ώρες εργασίας.
10. Κατάσταση προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας.
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Γ. Σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και
στοιχεία έχουν τη µορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία από την οποία διέπονται.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο που
προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.1497/1984 (Α ' 188).

∆. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, µε την επιφύλαξη του
άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να
λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016,
(άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016, (άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος
και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
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που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην οικονοµική επιτροπή για τη λήψη απόφασης
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας
είτε για την κατακύρωση της σύµβασης.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 15ο: Κατακύρωση
Η ανάδειξη του προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προηγούµενου άρθρου, επικυρώνονται µε
την απόφαση κατακύρωσης της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρου 105 του
Ν.4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών και
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης, (άρθρο 80 του
Ν.4412/2016), έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Εφόσον κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει τιµής, η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή
µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη
τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες
µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες
προσφορές.
Σύµφωνα µε το άρθρου 106 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα,
µετά από γνώµη της αρµόδιας επιτροπής, να αποφασίσει, τη µαταίωση της διαδικασίας, την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή
στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016),
εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις.
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Άρθρο 16ο: Ενστάσεις - ∆ιοικητικές προσφυγές
Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως:
α. κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής, (απόφαση κατακύρωσης και λοιπές εκτελεστές
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής). Η προθεσµία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ηµέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
β. κατά της διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 127 και 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή.
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει
των άρθρων 203, 218 και 220 του Ν.4412/16 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Οι
προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους κοινοποιείται µε
δική τους φροντίδα. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειµένου να
πρωτοκολληθούν και να διαβιβαστούν αρµοδίως.

Άρθρο 17ο: Σύµβαση
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, (την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106
του Ν.4412/2016.
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου και υπογράφεται από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη
συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον ∆ήµο, καθώς και τις τυχόν
τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
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Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.
- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.
- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το είδος και την ποσότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
- Την συµφωνηθείσα τιµή και το συνολικό καταβληθέν χρηµατικό.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των παρεχόµενων υπηρεσιών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του αναδόχου.
- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωµής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τη διάρκεια της σύµβασης
- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, σε έγγραφο του ∆ήµου και θα υπογραφεί από το
νόµιµο εκπρόσωπο του αναδόχου και το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου.

Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Η τροποποίηση της σύµβασης γίνεται ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.

Άρθρο 18ο: ∆ιάρκεια Εκτέλεσης Σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της
υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. Ο ∆ήµος, διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει και µε τη
σύµφωνη γνώµη του αναδόχου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, την ισχύ της
σύµβασης µε τον ανάδοχο, για τρεις (3) το πολύ µήνες, ή και µέχρι την ανακήρυξη νέου µειοδότη και
πάντως όχι πέραν του τριµήνου, στο µέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :
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α) δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο,
β) η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης και
γ) η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησης της.

Άρθρο 19ο: Παραλαβή - έλεγχος ποιότητας
Γενικά οι προσφερόµενες υπηρεσίες θα είναι άριστης ποιότητας και θα είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας.
Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα της
αλληλογραφίας και η σχετική δαπάνη θα διαµορφωθεί αναλόγως των αναγκών του ∆ήµου.

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται τµηµατικά από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε µε την περ.49 του
άρθρου 22, Ν.4441/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος (άρθρο
219 του Ν. 4412/2016).
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και συνεπώς αν µπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση
του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων
υπηρεσιών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών της σύµβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφαση
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή τηναπόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα
από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται
οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου
αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της
επιτροπής που πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
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Άρθρο 20ο: Απόρριψη παραδοτέου-Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε έκπτωση
επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών
µε άλλες, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25%
της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσµος και
υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις.

Άρθρο 21ο Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής:
α) εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίστηκε µε ειδική
πρόσκληση,
β) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της
σύµβασης.
Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά
την ανωτέρω περίπτωση β ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία
µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη
προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο
ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση
προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται
η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση
όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλεται, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, η οποία
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση.
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Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των
συµβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 22ο: Τρόπος πληρωµής
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τµηµατικές, η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται τµηµατικά. Η
κάθε πληρωµή θα γίνεται στο 100% της αξίας της τµηµατικής παράδοσης, και αφού συνταχθεί και
υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια
επιτροπή.
Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται µε έκδοση εντάλµατος από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου στο
όνοµα του αναδόχου, βάσει της αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου Κ.Α. του
προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2017 και 2018. Το χρηµατικό ένταλµα θα συνοδεύεται από
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά, το τιµολόγιο και το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που θα εκδίδει η
αρµόδια επιτροπή.
Η πληρωµή θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση
των σχετικών τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής. Η έκδοση και
υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 23ο: Κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και νόµιµες κρατήσεις που ισχύουν, µε βάση
τις κείµενες διατάξεις, κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του, συµπεριλαµβανοµένης της κράτησης
0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
το ∆ήµο.

Άρθρο 24ο: Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 25ο Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν
λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 26ο: ∆ηµοσίευση
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, (www.diavgeia.gov.gr), σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.3861/10, (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για την «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια”». Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα
καταχωρηθεί, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 11 του
Ν.4013/11. Τέλος το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου και συγκεκριµένα στη διεύθυνση: www.cityofkozani.gov.gr.
Τέλος, περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µια φορά στις παρακάτω εφηµερίδες:
1.
2.

Άρθρο 27ο: ∆ιατάξεις-συµβατικά στοιχεία
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
Ν.4412/16, οι λοιπές διατάξεις που µνηµονεύονται στο προοίµιο της διακήρυξης και συµπληρωµατικά
ο Αστικός Κώδικας.
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού
2. H τεχνική έκθεση
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
4. Η συγγραφή υποχρεώσεων
5. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. ……../2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων των δηµοτικών
κτιρίων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου Κοζάνης, συνολικής επιφάνειας περίπου
5.110τµ. Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον καθαρισµό των κτιρίων εξωτερικά και
εσωτερικά καθώς και περιµετρικά αυτών, τον τακτικό και τον γενικό καθαρισµό, σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές. Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισµού των
δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, κρίνεται επιβεβληµένη, λόγω της έλλειψης µόνιµου
προσωπικού. Στον ΟΕΥ του δήµου Κοζάνης υπάρχουν τρεις θέσεις ΥΕ καθαριότητας εσωτερικών
χώρων και οι οποίες είναι καλυµµένες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραµµα καθαρισµού
των κτιρίων, λαµβάνοντας µέριµνα για τον επιµελή καθαρισµό τους, από άρτια καταρτισµένο
προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριµένα υλικά καθαρισµού και
απολύµανσης.
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Για τη σύνταξη του ενδεικτικού
συµπεριλαµβάνονται:

προϋπολογισµού

µελέτης, στο

ωριαίο κόστος εργασίας

οι πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων (δώρα, επιδόµατα),
οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη,
το κόστος αναλώσιµων καθαριότητας και απολύµανσης,
το διοικητικό κόστος υπηρεσιών,
οι κρατήσεις
το εργολαβικό όφελος
τα έξοδα µετακίνησης του προσωπικού, δεδοµένου ότι ο καθαρισµός αφορά στον καθαρισµό
κτιρίων σε µια µεγάλη έκταση του Καλλικρατικού ∆ήµου Κοζάνης
Κριτήριο κατακύρωσης την γενικής υπηρεσίας θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής όπως προσδιορίζεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
•
•
•
•
•
•
•

Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/8-8-2016,
τ. Α’) Συµβάσεις έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) όπως ισχύουν, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 και στον Ν. 3463/06
Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για τις παραπάνω εργασίες ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των
60.710,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. και θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου. Η εν
λόγω δαπάνη θα γίνει σε βάρος των κωδικών ΚΑ 10.6274.0001, ΚΑ 10.6274.0002, ΚΑ
10.6274.0003, ΚΑ 10.6274.0004, ΚΑ 10.6274.0005 και ΚΑ 20.6274.0001, και είναι εγγεγραµµένη
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Κοζάνης, έτους 2017, ενώ θα προβλεφθεί και η αντίστοιχη πίστωση
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018..
Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων
συµβάσεων
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

€/ΩΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝΑ

5.940,00

Κοιν.
2
Κατάστηµα Αγ.
Παρασκευής

4

8

12

96

7,5

720,00

Κοιν.
Κατάστηµα

2

4

12

48

7,5

360,00

2

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

7,5

/ΜΗΝΑ

792

3

ΜΕΡΕΣ

12

∆ηµ.
Κατάστηµα
Αιανής

3

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

66

1

ΑΝΘΡΩΠΟ

22

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α Α (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ)
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Κερασιάς
4

Κοιν.
Κατάστηµα
Κτενίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Ροδιανής

2

2

4

12

48

7,5

360,00

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Ρυµνίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

7

Κοιν.
Κατάστηµα
Χρωµίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α

8.460,00

ΦΠΑ 24%

2.030,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10.490,40

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟ
Σ
€/ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

8

12

96

7,5

720,00

2

Κοιν.
Κατάστηµα
Πρωτοχωρίου

2

4

8

12

96

7,5

720,00

3

Κοιν.
Κατάστηµα
Λευκοπηγής

2

4

8

12

96

7,5

720,00

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Πετρανών

2

4

8

12

96

7,5

720,00

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Βατερού

2

4

8

12

96

7,5

720,00

Κοιν.
Κατάστηµα

2

2

4

12

48

7,5

360,00

6

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

4

/ΜΗΝΑ

2

ΜΕΡΕΣ

Κοιν.
Κατάστηµα
Ξηρολίµνης

ΚΤΙΡΙΟ

1

Α/Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΟΜΑ∆Α Β (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)
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ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Αργίλου
7

Κοιν.
Κατάστηµα
Χαραυγής

2

4

8

12

96

7,5

720,00

8

Κοιν.
Κατάστηµα
Οινόης

2

2

4

12

48

7,5

360,00

9

Κοιν.
Κατάστηµα
Καλαµιάς

2

2

4

12

48

7,5

360,00

10

Κοιν.
Κατάστηµα
Αλωνακίων

2

2

4

12

48

7,5

360,00

11

Κοιν.
Κατάστηµα
Λευκόβρυσης

2

4

8

12

96

7,5

720,00

12

Κοιν.
Κατάστηµα
Ανθότοπου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

13

Κοιν.
Κατάστηµα
Καρυδίτσας

2

4

8

12

96

7,5

720,00

14

Κοιν.
Κατάστηµα
Πτελέας

2

4

8

12

96

7,5

720,00

15

Κοιν.
Κατάστηµα
Κοίλων

2

4

8

12

96

7,5

720,00

16

Κοιν.
Κατάστηµα
Σκήτης

2

2

4

12

48

7,5

360,00

17

Κοιν.
Κατάστηµα
Νικόπολης

2

2

4

12

48

7,5

360,00

18

Κοιν.
Κατάστηµα
Λυγερής

2

2

4

12

48

7,5

360,00

19

Κ. Κατάστηµα 2
Μεταµόρφωσης

2

4

12

48

7,5

360,00

Ν.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

10.440,00

ΦΠΑ 24%

2.505,60
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Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12.945,60

€/ΩΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
792

7,5

5.940,00

2

Κοιν.
2
Κατάστηµα Αγ.
∆ηµητρίου

4

8

12

96

7,5

720,00

3

Κοιν.
2
Κατάστηµα Αγ.
Χαραλάµπους

2

4

12

48

7,5

360,00

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Ακρινής

2

2

4

12

48

7,5

360,00

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Αυγής

2

2

4

12

48

7,5

360,00

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Βοσκοχωρίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

7

Κοιν.
Κατάστηµα
∆ρεπάνου

2

4

8

12

96

7,5

720,00

8

Κοιν.
Κατάστηµα
Καπνοχωρίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

9

Κοιν.
Κατάστηµα
Πολυµύλου

2

4

8

12

96

7,5

720,00

10

Κοιν.
Κατάστηµα
Ρυακίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

11

Κοιν.
Κατάστηµα
Τετραλόφου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

Κοιν.
Κατάστηµα

2

2

4

12

48

7,5

360,00

12

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

12

/ΜΗΝΑ

66

ΜΕΡΕΣ
22

ΑΝΘΡΩΠΟ

∆. Κατάστηµα 3
Κοιλάδας

ΚΤΙΡΙΟ

1

Α/Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΟΜΑ∆Α Γ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ)
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Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Κλείτου
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ

10.980,00

ΦΠΑ 24%

2.635,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13615,20

€/ΩΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
528

7,5

3.960,00

2

Κοιν.
Κατάστηµα
Ποντοκώµης

2

4

8

12

96

7,5

720,00

3

Κοιν.
Κατάστηµα
Σιδερών

2

2

4

12

48

7,5

360,00

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Λιβερών

2

2

4

12

48

7,5

360,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

12

/ΜΗΝΑ

44

ΜΕΡΕΣ
22

ΑΝΘΡΩΠΟ

∆. Κατάστηµα 2
Μαυροδενδρίου

ΚΤΙΡΙΟ

1

Α/Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΟΜΑ∆Α ∆ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. ΥΨΗΛΑΝΤΗ)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆

5.400,00

ΦΠΑ 24%

1.296,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.696,00

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟ
Σ
€/ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

4

12

48

7,5

360,00

2

Κοιν.
Κατάστηµα
Καισαρειάς

2

4

8

12

96

7,5

720,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

2

/ΜΗΝΑ

2

ΜΕΡΕΣ

Κοιν.
Κατάστηµα
Άνω Κώµης

ΚΤΙΡΙΟ

1

Α/Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΟΜΑ∆Α Ε (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 12η /02.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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Ελληνική

3

Κοιν.
Κατάστηµα
Κάτω Κώµης

4

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

2

2

4

12

48

7,5

360,00

∆. Κατάστηµα 3
Κρόκου

22

66

12

792

7,5

5.940,00

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Κήπου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Μηλιάς

2

2

4

12

48

7,5

360,00

7

Κοιν.
Κατάστηµα
Σπάρτου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

8

Κοιν.
Κατάστηµα
Πύργου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

9

Κοιν.
Κατάστηµα
Κοντοβουνίου

2

2

4

12

48

7,5

360,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε

9.180,00

ΦΠΑ 24%

2.203,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.383,20

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

300

€/ΩΡΑ

12

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

25

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

5

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

5

/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

∆.Κ.

ΜΕΡΕΣ

ΚΤΙΡΙΟ

1

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ΣΤ (ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ)

15,00 4,500,00

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%

1.080,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.580,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α+Β+Γ+∆+Ε+ΣΤ)

48.960,00

ΦΠΑ 24%

11.750,40
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Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

60.710,40

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

12

96

3

Κοιν.
Κατάστηµα
Κερασιάς

2

2

4

12

48

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Κτενίου

2

2

4

12

48

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Ροδιανής

2

2

4

12

48

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Ρυµνίου

2

2

4

12

48

7

Κοιν.
Κατάστηµα
Χρωµίου

2

2

4

12

48

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆Α Β (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)
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ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

8

€/ΩΡΑ

4

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

Κοιν.
2
Κατάστηµα Αγ.
Παρασκευής

2

3

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

792

∆ηµ.
Κατάστηµα
Αιανής

/ΜΗΝΑ

12

1

ΜΕΡΕΣ

66

ΚΤΙΡΙΟ

22

Α/Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΟΜΑ∆Α Α (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ)

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

1

Κοιν.
Κατάστηµα
Ξηρολίµνης

2

4

8

12

96

2

Κοιν.
Κατάστηµα
Πρωτοχωρίου

2

4

8

12

96

3

Κοιν.
Κατάστηµα
Λευκοπηγής

2

4

8

12

96

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Πετρανών

2

4

8

12

96

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Βατερού

2

4

8

12

96

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Αργίλου

2

2

4

12

48

7

Κοιν.
Κατάστηµα
Χαραυγής

2

4

8

12

96

8

Κοιν.
Κατάστηµα
Οινόης

2

2

4

12

48

9

Κοιν.
Κατάστηµα
Καλαµιάς

2

2

4

12

48

10

Κοιν.
Κατάστηµα
Αλωνακίων

2

2

4

12

48

11

Κοιν.
Κατάστηµα
Λευκόβρυσης

2

4

8

12

96

12

Κοιν.
Κατάστηµα
Ανθότοπου

2

2

4

12

48
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ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟ
Σ
€/ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ
Α
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

/ΜΗΝΑ

ΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

Ελληνική

Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

13

Κοιν.
Κατάστηµα
Καρυδίτσας

2

4

8

12

96

14

Κοιν.
Κατάστηµα
Πτελέας

2

4

8

12

96

15

Κοιν.
Κατάστηµα
Κοίλων

2

4

8

12

96

16

Κοιν.
Κατάστηµα
Σκήτης

2

2

4

12

48

17

Κοιν.
Κατάστηµα
Νικόπολης

2

2

4

12

48

18

Κοιν.
Κατάστηµα
Λυγερής

2

2

4

12

48

19

Κ. Κατάστηµα 2
Μεταµόρφωσης

2

4

12

48

Ν.

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Κοιν.
2
Κατάστηµα Αγ.
∆ηµητρίου

4

8

12

96

3

Κοιν.
2
Κατάστηµα Αγ.
Χαραλάµπους

2

4

12

48

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Ακρινής

2

4

12

48

2
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ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

2

€/ΩΡΑ

792

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

12

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
66

/ΜΗΝΑ

22

ΜΕΡΕΣ

∆. Κατάστηµα 3
Κοιλάδας

ΚΤΙΡΙΟ

1

Α/Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΩΡΩΝ/ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΟΜΑ∆Α Γ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ)

Ελληνική

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
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5

Κοιν.
Κατάστηµα
Αυγής

2

2

4

12

48

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Βοσκοχωρίου

2

2

4

12

48

7

Κοιν.
Κατάστηµα
∆ρεπάνου

2

4

8

12

96

8

Κοιν.
Κατάστηµα
Καπνοχωρίου

2

2

4

12

48

9

Κοιν.
Κατάστηµα
Πολυµύλου

2

4

8

12

96

10

Κοιν.
Κατάστηµα
Ρυακίου

2

2

4

12

48

11

Κοιν.
Κατάστηµα
Τετραλόφου

2

2

4

12

48

12

Κοιν.
Κατάστηµα
Κλείτου

2

2

4

12

48

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

∆. Κατάστηµα 2
Μαυροδενδρίου

22

44

12

528

2

Κοιν.
Κατάστηµα
Ποντοκώµης

4

8

12

96

2
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ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

€/ΩΡΑ

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ
Α
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

/ΜΗΝΑ

ΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ∆ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. ΥΨΗΛΑΝΤΗ)

Ελληνική
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3

Κοιν.
Κατάστηµα
Σιδερών

2

2

4

12

48

4

Κοιν.
Κατάστηµα
Λιβερών

2

2

4

12

48

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

Κοιν.
Κατάστηµα
Άνω Κώµης

2

2

4

12

48

2

Κοιν.
Κατάστηµα
Καισαρειάς

2

4

8

12

96

3

Κοιν.
Κατάστηµα
Κάτω Κώµης

2

2

4

12

48

4

∆. Κατάστηµα 3
Κρόκου

22

66

12

792

5

Κοιν.
Κατάστηµα
Κήπου

2

2

4

12

48

6

Κοιν.
Κατάστηµα
Μηλιάς

2

2

4

12

48

7

Κοιν.
Κατάστηµα
Σπάρτου

2

2

4

12

48

8

Κοιν.
Κατάστηµα
Πύργου

2

2

4

12

48
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ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

ΩΡΩΝ/ΕΤΟ
Σ
€/ΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ
Α
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

/ΜΗΝΑ

ΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α Ε (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ)

Ελληνική

9
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Κοιν.
Κατάστηµα
Κοντοβουνίου

2

2

4

12

48

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5

25

12

ΕΤΗΣΙΑ
∆ΑΠΑΝΗ €

€/ΩΡΑ

ΩΡΩΝ/ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

ΩΡΩΝ/ΜΗΝ
Α
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ

5

/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΟ

∆.Κ.

ΜΕΡΕΣ

ΚΤΙΡΙΟ

1

ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ΣΤ (ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ)

300

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α+Β+Γ+∆+Ε+ΣΤ)
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συµπληρωθεί, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του
ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 22 του
ν.4144/2013. Ο πίνακας συµπληρώνεται για κάθε µία οµάδα για τις οποίες οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό υποβάλλουν προσφορά.

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………
µε έδρα τ………………………..………………οδός ………………………………………………..………………… αριθµ. ……..…..
Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………
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ΟΜΑ∆Α:
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

στην
οποία
εργαζόµενοι
4

υπάγονται

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

οι

ΜΕΤΡΑ

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ
(%)
(€)
ΑΝΑ ΚΟΣΤΟΣ (€)
ΑΤΟΜΟ
ΑΝΑ ΩΡΑ

5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ που
αφορά τις
νόµιµες

πάσης

φύσεως

αποδοχές των εργαζοµένων
6

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ µε βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά

7

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

9

ΝΟΜΙΜΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
&
ΤΡΙΤΩΝ

10

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

11

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ

100,00

ΣΥΝΟΛΟ
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Φ.Π.Α. 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

……………………………….
(τόπος και ηµεροµηνία)
Ο Προσφέρων
(Σφραγίδα – υπογραφή)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 Αντικείµενο - Προϋπολογισµός
Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των γραφείων των δηµοτικών
κτιρίων των τοπικών κοινοτήτων. Οι υπηρεσίες καθαρισµού θα περιλαµβάνουν τον τακτικό και τον
γενικό καθαρισµό. Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισµού των δηµοτικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων, κρίνεται επιβεβληµένη, λόγω της έλλειψης µόνιµου προσωπικού. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραµµα καθαρισµού των κτιρίων, λαµβάνοντας µέριµνα για τον
επιµελή καθαρισµό τους, από άρτια καταρτισµένο προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισµένο µε τα
απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριµένα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης. Η δαπάνη ανέρχεται στο
ποσό των 60.710,40 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).

Άρθρο 2: ∆ιατάξεις
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ).
2. του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
ιδιαίτερα του άρθρου 209 του Ν. 3463/’06.

(ΦΕΚ 114/ 08.06.2006 τ.Α΄) και

3. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Την αριθµ. 31262/16.11.2006 εγκύκλιο του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά
µε τις συµβάσεις του ∆ηµοσίου µε εταιρείες Security και Συνεργεία Καθαριότητας.

Άρθρο 3: Συµβατικά στοιχεία
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Τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας µε τη σειρά που ισχύουν, πέραν της Σύµβασης που θα
υπογραφεί και θα υπερισχύει όλων θα είναι:
1. ∆ιακήρυξη δηµοπρασίας
2. Προϋπολογισµός προσφοράς
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνική έκθεση – προδιαγραφές
5. Οικονοµική προσφορά οικονοµικού φορέα.

ΑΡΘΡΟ 4 : Τρόπος εκτέλεσης.
Η υπηρεσία είναι δυνατόν βάσει των διατάξεων –εφόσον εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ,
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. (άρθρο 117 παρ.1
Ν.4412/16) – να διενεργηθεί µε τη διαδικασία του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού.
Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει απλοποιηµένη προκήρυξη,
σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους
οικονοµικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά.
(άρθρο 117 παρ.2 Ν.4412/16)
Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16)
Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
(άρθρο 117 παρ.5 Ν.4412/16)

Άρθρο 5: Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής (σε περίπτωση διαγωνισµού: Το ύψος της εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται στα
έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και
δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το ύψος της
εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Εγγύηση συµµετοχής σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης δεν απαιτείται εκτός αν άλλως αναφέρεται
στα έγγραφα της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β
του Ν.4412/16)
∆εν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συµβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 72
παρ.1β του Ν.4412/16)
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Εγγύηση καλής λειτουργίας: Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να
παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή
των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης
καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. (άρθρο
72 παρ.2 του Ν.4412/16)
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την
υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16).
Επιστροφή Εγγυήσεων:
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η
εγγύηση
συµµετοχής
επιστρέφεται
στους
λοιπούς
προσφέροντες
µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών και
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16)
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)

Άρθρο 6: Προθεσµίες- Παραλαβή εργασιών
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί τµηµατικά, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγγραµµα και για έναν
χρόνο από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση χρονικών υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές
ρήτρες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 221. (άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16)

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις Αναδόχου
•

•

•

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των
προσκοµιζόµενων υλικών, των εργαλείων, µηχανικών µέσων, µεταφορικών µέσων και της εν
γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και να εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη
αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την µη εφαρµογή τους.
Κατά την εκτέλεση της εργασίας πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα, έτσι
ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα στους εργαζόµενους ή σε τρίτους. (Ασφάλεια
αστικής ευθύνης)
Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη για τα
ασφάλιστρα βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο µισθός, τα επιδόµατα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, και
κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση µε την εργασία, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η Αναθέτουσα
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αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του µε δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχηµα.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί η αναθέτουσα αρχή µε αποζηµιώσεις
ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που
προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη
ιδιοκτησία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα, κάθε ζηµιά ή
βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συµβεί κατά τη διάρκεια του
καθαρισµού του κτιρίου
Όλα τα µηχανικά µέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισµού (απορρυπαντικά, απολυµαντικά,
βούρτσες, σάκοι απορριµµάτων, κ.λ.π.) καθώς και άλλο σχετικό η απαραίτητο υλικό για τον
καθαρισµό των χώρων, θα τα διαθέτει ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί προσωπικό, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από
πλευράς εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συµπεριφοράς.
Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αµέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε µέλος του
προσωπικού του, το οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρµοστη συµπεριφορά ή για
οποιαδήποτε λόγο), µόλις ειδοποιηθεί σχετικά και εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή .
Με τη λήξη της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άµεσα από τον χώρο
λειτουργίας της συµβάσεως µετά από ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του αναδόχου .
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόµους τους σχετικούς µε την
εργασία (εργατική νοµοθεσία-Ε.Σ.Σ.Ε) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας,
κοινωνικών παροχών, αποζηµιώσεων, κ.λ.π. να ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών
για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που προκύπτει από αυτές.
Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του ∆ηµοσίου για τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η
σύµβαση (µε τον ανάδοχο) µε κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µη
γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται µε το έργο που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη
που θα προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την
υλοποίηση του συµβατικού έργου.

Άρθρο 8: Τεχνικές προδιαγραφές
8.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
O τακτικός καθαρισµός περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου:
- Καθαρισµός σε όλους τους χώρους (σκούπισµα, σφουγγάρισµα, καθαρισµός επίπλων, άδειασµα
κάδων απορριµµάτων) και τουαλετών
- Ξεσκόνισµα στα έπιπλα γραφείων, καρεκλών, ντουλαπιών, τηλεφώνων, αριθµοµηχανών, Η/Υ, και
στα µηχανήµατα (φωτοτυπικά, fax κ.λ.π) Σταχτοδοχεία, άδειασµα και πλύσιµο. Καλάθια αχρήστων,
πλύσιµο αλλαγή σακούλας - Σκούπισµα και σφουγγάρισµα δαπέδων µε τα πλέον ενδεδειγµένα και
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επαρκή σε αριθµό και ποιότητα µηχανήµατα και υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον
καθαρισµό στις γωνίες, κάτω από τις ντουλάπες, γύρω από µηχανήµατα (όπως ψύκτες, φωτοτυπικά
κ.λ.π)
- Πλύσιµο λεκανών και σκεπασµάτων αυτών, νιπτήρων, βρυσών, πλακιδίων, καθρεπτών,
σαπουνοθηκών και δαπέδων των χώρων υγιεινής (WC), εσωτερικά και εξωτερικά µε κατάλληλα
απορρυπαντικά και απολυµαντικά υλικά. Tα καλάθια θα αδειάζονται και θα πλένονται και θα
τοποθετείται πλαστική σακούλα.
O γενικός καθαρισµός περιλαµβάνει τις παρακάτω εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου:
- Καθαρισµός µε ηλεκτρική σκούπα των υφασµάτινων επιφανειών των καθισµάτων.
- Καθαρισµός των υαλοπινάκων εσωτερικά – εξωτερικά και των υαλοπινάκων των ανελκυστήρων.
- Ξεσκόνισµα φωτιστικών
- Καθαρισµός των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων
- Καθαρισµός των εσωτερικών θυρών
- Καθαρισµός υαλοστασίων (εσωτερικά- εξωτερικά), εξωτερικών θυρών και κοινόχρηστων χώρων
Ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται από συνεργεία του Αναδόχου, στα κτίρια του ∆ήµου που θα
υποδείξει η υπηρεσία. Το ωράριο εργασίας των εργατών θα είναι αυτό που θα ορίσει η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία .
Η συχνότητα των καθαρισµών ορίστηκαν, σύµφωνα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών.

8.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός πρέπει να είναι καινούργιος και κατάλληλος για τη χρήση που
προορίζεται. Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για
συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι
αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισµού, ώστε η εκτέλεση των εργασιών να είναι απρόσκοπτη. Το
προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει να είναι εκπαιδευµένο στη χρήση των µηχανηµάτων, των
συσκευών, καθώς και στις εργασίες καθαρισµού χώρων δηµοσίων κτιρίων.

8.3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

•
•
•
•
•
•

Καρότσια σφουγγαρίσµατος µε κάδους σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος. Θα
χρησιµοποιούνται
διαφορετικοί
κάδοι
σφουγγαρίσµατος διπλού συστήµατος και
σφουγγαρίστρες για τα γραφεία - κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για τα WC.
Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελµατικού τύπου
Υφασµάτινες µάκτρες (dust mop), όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα.
Σκάλα
Λάστιχο ποτίσµατος
Σάρωθρα και φαράσια για τους περιβάλλοντες χώρους και όπου χρειάζεται
Σακούλες πλαστικές απορριµµάτων, ανθεκτικές, διαφόρων µεγεθών
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• Σφουγγαράκια µε σύρµα, για τρίψιµο µεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.
• Ξεσκονόπανα
Ο Εξοπλισµός θα πρέπει:
Να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας, για καθαριότητα. Όλα τα αναγκαία σκεύη,
εργαλεία και υλικά καθαρισµού, απαραιτήτως να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα. Τα
αναγκαία σκεύη – εργαλεία και υλικά καθαρισµού να µην προκαλούν φθορές (βραχυχρόνια και
µακροχρόνια) στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές να
είναι ενεργειακής κλάσης Α. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα και να βρίσκονται σε άριστη
κατάσταση.

8.4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
• Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων, ειδών υγιεινής.
• Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων.
• Απολυµαντικά επιφανειών
• Υγρό καθαριστικό τζαµιών – καθρεπτών.
• Γυαλιστικό κρουνών
• Γυαλιστικό µεταλλικών επιφανειών
Όλα τα απαραίτητα χρησιµοποιούµενα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να πληρούν
τους εξής όρους:
•
•
•
•
•
•

•

Όσον

Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας για την καθαριότητα,
τα προϊόντα καθαρισµού να είναι καταχωρηµένα στο Μητρώο Απορρυπαντικών και
Καθαριστικών προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
Τα προϊόντα απολύµανσης να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων και να
φέρουν αριθµό αδείας κυκλοφορίας τους.
Να φέρουν σήµανση CE.
Να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή τους πιστοποιηµένα κατά
EN ISO 9001.
όλα τα προϊόντα να µην αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του
προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια
στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου.
Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου
καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας
παραγωγής τους.
αφορά στην οµάδα ΣΤ:

Η οµάδα ΣΤ είναι µια ειδική οµάδα και αφορά σε δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που χρήζουν
καθαρισµού λόγω έκτακτων αναγκών και περιστάσεων καθώς και κτίρια τα οποία χρήζουν άµεσης
επέµβασης καθαρισµού κατόπιν παραγγελίας του αρµόδιου Εισαγγελέα. Αφορά κυρίως κτίρια τα οποία
χρήζουν καθαρισµού και απολύµανσης για λόγους υγιεινής, πρόληψης της υγείας, ασφάλειας και του
δηµόσιου καλού. Στις εργασίες που θα απαιτηθούν εκτός όλων των παραπάνω, εντάσσονται και οι
εργασίες αποµάκρυνσης τυχόν υλικών και αντικειµένων από τους χώρους αυτούς, που αποτελούν
δυνητικά αιτία µόλυνσης και κινδύνου για τη δηµόσια υγεία. Ο ∆ήµος δεν είναι υποχρεωµένος να
προβεί στην καθαριότητα όλων των τετραγωνικών µέτρων που αναφέρονται στην οµάδα ΣΤ και
διατηρεί το δικαίωµα ανάλωσης αυτών αναλόγως των απαιτήσεων.
8.5 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 12η /02.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 46 από 85

Ελληνική

Α/Α

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

ΚΤΙΡΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΧΩΡΟΙ

(Τ.Μ)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

∆ηµ. Κατάστηµα Αιανής

∆.Κ. Αιανής

200

Κοιν.
Κατάστηµα
Αγ.
Παρασκευής
Κοιν. Κατάστηµα Κερασιάς
Κοιν. Κατάστηµα Κτενίου
Κοιν. Κατάστηµα Ροδιανής
Κοιν. Κατάστηµα Ρυµνίου
Κοιν. Κατάστηµα Χρωµίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Ξηρολίµνης
Κοιν.
Κατάστηµα
Πρωτοχωρίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Λευκοπηγής
Κοιν. Κατάστηµα Πετρανών
Κοιν. Κατάστηµα Βατερού
Κοιν. Κατάστηµα Αργίλου
Κοιν. Κατάστηµα Χαραυγής
Κοιν. Κατάστηµα Οινόης
Κοιν. Κατάστηµα Καλαµιάς
Κοιν.
Κατάστηµα
Αλωνακίων
Κοιν.
Κατάστηµα
Λευκόβρυσης
Κοιν.
Κατάστηµα
Ανθότοπου
Κοιν.
Κατάστηµα
Καρυδίτσας
Κοιν. Κατάστηµα Πτελέας
Κοιν. Κατάστηµα Κοίλων
Κοιν. Κατάστηµα Σκήτης
Κοιν.
Κατάστηµα
Ν.
Νικόπολης
Κοιν. Κατάστηµα Λυγερής
Κ.
Κατάστηµα
Μεταµόρφωσης
∆. Κατάστηµα Κοιλάδας
Κοιν.
Κατάστηµα
Αγ.

Τ.Κ.
Αγ.
80
Παρασκευής
Τ.Κ. Κερασιάς
60
Τ.Κ. Κτενίου
60
Τ.Κ. Ροδιανής
60
Τ.Κ. Ρυµνίου
60
Τ.Κ. Χρωµίου
80

Αίθουσες,
γραφεία,
διάδροµοι,
κλιµακοστάσια, χώροι
υγιεινής,
είσοδος,
ανελκυστήρας, κουζίνα,
κ.α.
«»
«»
«»
«»
«»
«»

Τ.Κ. Ξηρολίµνης

80

«»

Τ.Κ.
Πρωτοχωρίου

80

«»

Τ.Κ. Λευκοπηγής

80

«»

Τ.Κ. Πετρανών
Τ.Κ. Βατερού
Τ.Κ. Αργίλου
Τ.Κ. Χαραυγής
Τ.Κ. Οινόης
Τ.Κ. Καλαµιάς

80
80
60
80
80
60

«»
«»
«»
«»
«»
«»

Τ.Κ. Αλωνακίων

80

«»

Τ.Κ.
Λευκόβρυσης

60

«»

Τ.Κ. Ανθότοπου

60

«»

Τ.Κ. Καρυδίτσας

80

«»

Τ.Κ. Πτελέας
Τ.Κ. Κοίλων
Τ.Κ. Σκήτης
Τ.Κ.
Ν.
Νικόπολης
Τ.Κ. Λυγερής
Τ.
Μεταµόρφωσης
∆.Κ. Κοιλάδας
Τ.Κ.
Αγ.

60
80
60

«»
«»
«»

80

«»

60

«»

60

«»

200
80

«»
«»
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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∆ηµητρίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Αγ.
Χαραλάµπους
Κοιν. Κατάστηµα Ακρινής
Κοιν. Κατάστηµα Αυγής
Κοιν.
Κατάστηµα
Βοσκοχωρίου
Κοιν. Κατάστηµα ∆ρεπάνου
Κοιν.
Κατάστηµα
Καπνοχωρίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Πολυµύλου
Κοιν. Κατάστηµα Ρυακίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Τετραλόφου
Κοιν. Κατάστηµα Κλείτου
∆.
Κατάστηµα
Μαυροδενδρίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Ποντοκώµης
Κοιν. Κατάστηµα Σιδερών
Κοιν. Κατάστηµα Λιβερών
Κοιν.
Κατάστηµα
Άνω
Κώµης
Κοιν. Κατάστηµα Καισαρειάς
Κοιν.
Κατάστηµα
Κάτω
Κώµης
∆. Κατάστηµα Κρόκου
Κοιν. Κατάστηµα Κήπου
Κοιν. Κατάστηµα Μηλιάς
Κοιν. Κατάστηµα Σπάρτου
Κοιν. Κατάστηµα Πύργου
Κοιν.
Κατάστηµα
Κοντοβουνίου
∆ήµος Κοζάνης

∆ηµητρίου
Τ.Κ.
Αγ.
Χαραλάµπους
Τ.Κ. Ακρινής
Τ.Κ. Αυγής
Τ.Κ.
Βοσκοχωρίου
Τ.Κ. ∆ρεπάνου
Τ.Κ.
Καπνοχωρίου

60

«»

80
50

«»
«»

60

«»

80

«»

60

«»

Τ.Κ. Πολυµύλου

80

«»

Τ.Κ. Ρυακίου

80

«»

Τ.Κ. Τετραλόφου

60

«»

Τ.Κ. Κλείτου
Τ.Κ.
Μαυροδενδρίου

60

«»

200

«»

Τ.Κ. Ποντοκώµης

200

«»

Τ.Κ. Σιδερών
Τ.Κ. Λιβερών

60
60

«»
«»

Τ.Κ. Άνω Κώµης

60

«»

Τ.Κ. Καισαρειας

60

«»

Τ.Κ. Κάτω Κώµης

60

«»

Τ.Κ. Κρόκου
Τ.Κ. Κήπου
Τ.Κ. Μηλιάς
Τ.Κ. Σπάρτου
Τ.Κ. Πύργου
Τ.Κ.
Κοντοβουνίου
∆.Ε. Κοζάνης

200
60
60
60
60

«»
«»
«»
«»
«»

60

«»

1000

«»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τετραγωνικά µέτρα που αποτυπώνονται είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να
παρουσιάζουν µικρές αποκλίσεις σε σχέση µε τα πραγµατικά τετραγωνικά ανά υπηρεσία. Σε
κάθε περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τους χώρους των
υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνονται στη συγκεκριµένη διακήρυξη, ώστε να αποκτήσει µία
πληρέστερη εικόνα.
Παρακάτω δίνονται αναλυτικά οι οµάδες κτιρίων και εγκαταστάσεων, η προβλεπόµενη
συχνότητα καθαρισµού και οι απαιτούµενες εργασίες καθαρισµού θα πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
ΟΜΑ∆Α Α (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ)
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3

4

5

6

7

ΜΕΡΕΣ
/ΜΗΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ/ΜΗΝ
Α
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

22

66

12

100

5 φορές την 3
εβδοµάδα
1 φορά την 2
εβδοµάδα

4

8

12

2

4

12

Τ.Κ.
Αγ.
80
Παρασκευής

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆.Κ. Αιανής

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

2

∆ηµ.
Κατάστηµα
Αιανής
Κοιν.
Κατάστηµα
Αγ.
Παρασκευής
Κοιν.
Κατάστηµα
Κερασιάς
Κοιν.
Κατάστηµα
Κτενίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Ροδιανής
Κοιν.
Κατάστηµα
Ρυµνίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Χρωµίου
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Τ.Μ)

1

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

Ελληνική

Τ.Κ.
Κερασιάς

60

2 φορές το 2
µήνα

4

12

60

2 φορές το 2
µήνα

2

Τ.Κ. Κτενίου

2

4

12

60

2 φορές το 2
µήνα

2

4

12

60

2 φορές το 2
µήνα
2

2

4

12

Τ.Κ.
Ροδιανής
Τ.Κ. Ρυµνίου
Τ.Κ.
Χρωµίου

2 φορές το
µήνα

80

80

1 φορά την 2
εβδοµάδα

4

8

12

1 φορά την 2
εβδοµάδα
1
φορά 2
την
εβδοµάδα
1
φορά 2
την
εβδοµάδα

4

8

12

4

8

12

4

8

12

80
80

80

ΑΝΘΡΩΠ
Ο
ΩΡΕΣ/ΜΕ
ΡΑ
ΜΕΡΕΣ
/ΜΗΝΑ

∆ΙΕΥΘΥΝ
ΣΗ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

4

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ/Μ

3

ΣΥΧΝΟΤΗ
ΤΑ

2

Κοιν. Κατάστηµα Τ.Κ.
Ξηρολίµνης
Ξηρολίµνης
Κοιν. Κατάστηµα Τ.Κ.
Πρωτοχωρίου
Πρωτοχωρίου
Κοιν.
Τ.Κ.
Κατάστηµα
Λευκοπηγής
Λευκοπηγής
Κοιν.
Κατάστηµα
Τ.Κ. Πετρανών
Πετρανών

ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ (Τ.Μ)

1

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α Β (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)
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Κοιν.
1
φορά
5
Κατάστηµα
Τ.Κ. Βατερού
80
την
Βατερού
εβδοµάδα
Κοιν.
2 φορές
6
Κατάστηµα
Τ.Κ. Αργίλου
60
το µήνα
Αργίλου
Κοιν.
1
φορά
7
Κατάστηµα
Τ.Κ. Χαραυγής
80
την
Χαραυγής
εβδοµάδα
Κοιν.
2 φορές
8
Κατάστηµα
Τ.Κ. Οινόης
80
το µήνα
Οινόης
Κοιν.
2 φορές
9
Κατάστηµα
Τ.Κ. Καλαµιάς
60
το µήνα
Καλαµιάς
Κοιν.
2 φορές
Τ.Κ.
10 Κατάστηµα
80
το µήνα
Αλωνακίων
Αλωνακίων
Κοιν.
1
φορά
Τ.Κ.
11
Κατάστηµα
60
την
Λευκόβρυσης
Λευκόβρυσης
εβδοµάδα
Κοιν.
2 φορές
Τ.Κ.
12 Κατάστηµα
60
το µήνα
Ανθότοπου
Ανθότοπου
Κοιν.
1
φορά
Τ.Κ.
13 Κατάστηµα
80
την
Καρυδίτσας
Καρυδίτσας
εβδοµάδα
Κοιν.
1
φορά
14 Κατάστηµα
Τ.Κ. Πτελέας
60
την
Πτελέας
εβδοµάδα
Κοιν.
1
φορά
15 Κατάστηµα
Τ.Κ. Κοίλων
80
την
Κοίλων
εβδοµάδα
Κοιν.
2 φορές
16 Κατάστηµα
Τ.Κ. Σκήτης
60
το µήνα
Σκήτης
Κοιν.
2 φορές
Τ.Κ.
Ν.
17 Κατάστηµα Ν.
80
το µήνα
Νικόπολης
Νικόπολης
Κοιν.
2 φορές
18 Κατάστηµα
Τ.Κ. Λυγερής
60
το µήνα
Λυγερής
Κ. Κατάστηµα Τ.
2 φορές
19
60
Μεταµόρφωσης Μεταµόρφωσης
το µήνα
ΟΜΑ∆Α Γ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ)

2

4

8

12

2

2

4

12

2

4

8

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

4

8

12

2

2

4

12

2

4

8

12

2

4

8

12

2

4

8

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

2

4

12
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6
7
8
9
10
11
12

ΕΠΙΦΑΝΕΙ
Α (Τ.Μ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣ
Η

80

Τ.Κ. Αυγής

50

Τ.Κ.
Βοσκοχωρίου
Τ.Κ.
∆ρεπάνου
Τ.Κ.
Καπνοχωρίου
Τ.Κ.
Πολυµύλου

60
80
60
80

Τ.Κ. Ρυακίου

80

Τ.Κ.
Τετραλόφου

60

Τ.Κ. Κλείτου

60

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

5

Τ.Κ. Ακρινής

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ/ΜΗ

4

ΜΕΡΕΣ
/ΜΗΝΑ

3

∆.Κ.
100
Κοιλάδας
Τ.Κ.
Αγ.
80
∆ηµητρίου
Τ.Κ.
Αγ.
60
Χαραλάµπους

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΩΡΕΣ/ΜΕΡ
Α

2

∆.
Κατάστηµα
Κοιλάδας
Κοιν. Κατάστηµα
Αγ. ∆ηµητρίου
Κοιν. Κατάστηµα
Αγ. Χαραλάµπους
Κοιν. Κατάστηµα
Ακρινής
Κοιν. Κατάστηµα
Αυγής
Κοιν. Κατάστηµα
Βοσκοχωρίου
Κοιν. Κατάστηµα
∆ρεπάνου
Κοιν. Κατάστηµα
Καπνοχωρίου
Κοιν. Κατάστηµα
Πολυµύλου
Κοιν. Κατάστηµα
Ρυακίου
Κοιν. Κατάστηµα
Τετραλόφου
Κοιν. Κατάστηµα
Κλείτου
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ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α

1

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

Ελληνική

5 φορές την
εβδοµάδα
1 φορά την
εβδοµάδα
2 φορές το
µήνα
2 φορές το
µήνα
2 φορές το
µήνα
2 φορές το
µήνα
1 φορά την
εβδοµάδα
2 φορές το
µήνα
1 φορά την
εβδοµάδα
1 φορά την
εβδοµάδα
2 φορές το
µήνα
2 φορές το
µήνα

3

22

66

12

2

4

8

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

4

8

12

2

2

4

12

2

4

8

12

2

4

8

12

2

2

4

12

2

2

4

12

2

3
4

80

Τ.Κ. Σιδερών

60

2 φορές
µήνα

Τ.Κ. Λιβερών

60

2 φορές
µήνα

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ/ΜΗΝΑ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

Τ.Κ.
Ποντοκώµης

5 φορές την 2
εβδοµάδα
2
1 φορά την
εβδοµάδα

ΜΕΡΕΣ
/ΜΗΝΑ

100

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

Τ.Κ.
Μαυροδενδρίου

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Τ.Μ)

∆. Κατάστηµα
Μαυροδενδρίου
Κοιν.
Κατάστηµα
Ποντοκώµης
Κοιν.
Κατάστηµα
Σιδερών
Κοιν.
Κατάστηµα

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ∆ (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆. ΥΨΗΛΑΝΤΗ)

22

44

12

4

8

12

το

2

2

4

12

το 2

2

4

12
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Λιβερών

7

8

9

60

2 φορές την
εβδοµάδα

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

6

60

1 φορά την
εβδοµάδα

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ/ΜΗ

5

2 φορές την
εβδοµάδα

ΜΕΡΕΣ
/ΜΗΝΑ

4

60

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

3

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α

2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Τ.Μ)

Κοιν.
Κατάστηµα
Άνω Κώµης
Κοιν.
Κατάστηµα
Καισαρειάς
Κοιν.
Κατάστηµα
Κάτω Κώµης
∆. Κατάστηµα
Κρόκου
Κοιν.
Κατάστηµα
Κήπου
Κοιν.
Κατάστηµα
Μηλιάς
Κοιν.
Κατάστηµα
Σπάρτου
Κοιν.
Κατάστηµα
Πύργου
Κοιν.
Κατάστηµα
Κοντοβουνίου

1

2

2

4

12

2

4

8

12

2

2

4

12

22

66

12

2

4

12

60

5 φορές την 3
εβδοµάδα
2 φορές το 2
µήνα
το 2

2

4

12

Τ.Κ. Μηλιάς

60

2 φορές
µήνα

2

4

12

60

2 φορές
µήνα

το 2

Τ.Κ. Σπάρτου

το 2

2

4

12

60

2 φορές
µήνα

το 2

2

4

12

60

2 φορές
µήνα

∆ΙΕΥΘΥΝΣ
Η

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α Ε (∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ)

Τ.Κ.
Κώµης

Άνω

Τ.Κ.
Καισαρειας
Τ.Κ.
Κώµης

Κάτω

Τ.Κ. Κρόκου
Τ.Κ. Κήπου

Τ.Κ. Πύργου
Τ.Κ.
Κοντοβουνίου
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∆ΙΑΡΚΕΙΑ
(ΜΗΝΕΣ)

∆.
Ε. 1000 1 φορά επί 5
ΚΟΖΑΝΗΣ
συγκεκριµένων
τ.µ
Άρθρο 9: Επαγγελµατική ικανότητα

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΡΩΠΟ
ΩΡΩΝ/ΜΗΝ

ΑΝΘΡΩΠΟ
ΩΡΕΣ/ΜΕΡΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤ
Α

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(Τ.Μ)

∆ΙΕΥΘΥΝΣ
Η

∆.Ε.
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΡΕΣ
/ΜΗΝΑ

1

ΚΤΙΡΙΟ

Α/Α

ΟΜΑ∆Α ΣΤ (ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ ∆.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

5

25
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Οι προσφέροντες µεταξύ των άλλων για την απόδειξη της επαγγελµατικής τους ικανότητας θα
πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός των ατόµων που απαιτούνται
για την επιτυχή ανάληψη του έργου της καθαριότητας κάθε οµάδας, τα οποία πρέπει να
απασχολεί νόµιµα καθώς και τις ηµέρες και ώρες εργασίας.
• Κατάσταση προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας.
• Κατάλογος στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες αναθέσεις καθαρισµού δηµοσίων και
ιδιωτικών κτιρίων που τους έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών.
• Πιστοποιητικά ISO 9001/2004 Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και ISO 18001/2008
Συστήµατα διαχείρισης
εργασιακής ασφάλειας και υγιεινής ή ισοδύναµα αυτών, των
συµµετεχόντων.
• Υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του
νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κλπ.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν τα υλικά καθαρισµού που
θα χρησιµοποιηθούν, τα οποία θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του
Κράτους, ΕΟΦ κλπ. και τον µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση
των τοπικών συνθηκών και των χώρων για τους οποίους αφορά ο καθαρισµός.
Άρθρο 10: Τρόπος Πληρωµής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τµηµατικά, µε την έκδοση του τιµολογίου του Αναδόχου και σύµφωνα µε
τα απαραίτητα παραστατικά.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα
εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του
συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219, ν4412/16.
β) Τιµολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16)
Άρθρο 11 έκπτωση του αναδόχου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής:
α) εφόσον δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που ορίστηκε µε ειδική
πρόσκληση,
β) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε την
σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της
σύµβασης.
Άρθρο 12: Πληρωµή – φόροι – τέλη – κρατήσεις
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Ο ανάδοχος θα πληρώνεται τµηµατικά, µε την έκδοση του τιµολογίου του Αναδόχου και σύµφωνα µε
τα απαραίτητα παραστατικά. Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση του σχετικού εντάλµατος
πληρωµής συνοδευόµενο µε όλα τα δικαιολογητικά για εξόφληση. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους
τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, πλην του
Φ.Π.Α.. Επιπλέον, κατά τις πληρωµές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο φόρος εισοδήµατος και η
προβλεποµένη από το ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων..……» κράτηση, επί του καθαρού συµβατικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Άρθρο 13: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον, µέρους ή του όλου του αντικειµένου της
συµβάσεως.
Άρθρο 14: Επίλυση διαφορών
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006.
Άρθρο 15: ∆ιοικητικές προσφυγές
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει
των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
(άρθρο 205 Ν.4412/16)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστηµα

………………………….

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
…..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
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Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν
των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
……………………………………(αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της
σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

Παρακαλούµε να κάνετε δεκτή τη συµµετοχή µας στον συνοπτικό
διαγωνισµό αρ. πρωτ. διακήρυξης

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

υπηρεσία

«ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΟΖ ΑΝΗΣ»,

FAX:

ΚΑΙ

…………………………. για την γενική
ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

προϋπολογισµού

60.710,40€

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ

(συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α. 24%), καθώς και το φάκελο της προσφοράς µας ο οποίος περιέχει
φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και

e-mail:

φάκελο οικονοµικής προσφοράς.

Ο ΑΙΤΩΝ
(Σφραγίδα – υπογραφή)
(Νόµιµος εκπρόσωπος)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ(ΤΕΥ∆)
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[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας συναφής δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6154]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1, 50131 ΚΟΖΑΝΗ]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [...]
- Τηλέφωνο: [2461350344,360]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [...]
-∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.cityofkozani.gov.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV):
[ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΖ ΑΝΗΣ µε CPV 90910000-6]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [...]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):

ΚΑΙ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυµία:

[...]

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα [...]
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[...]
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2:

[...]

Τηλέφωνο:

[...]

Ηλ. ταχυδροµείο:

[...]

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση
[...]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ’
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
[...] Ναι [...] Όχι
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης

2

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

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μάιου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων
επιχειρήσεων (EE L 124της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ µικρή επιχείρηση:

απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού

: επιχείρηση η οποία

50

2

.

και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών

10
.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και
απασχολούν λιγότερους από 250
εργαζοµένους
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού

4

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό [...]
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια [...]
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
[....]
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
οικονοµικών
φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε
το µέρος VI.
α)
Αναφέρετε
την
ονοµασία
του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
α) [...]
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[. ][. ][. ][. ]
αναφέρετε:
γ) [...]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει δ) [] Ναι [] Όχι
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως.
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο Μέρος IV.
ενότητες Α. Β. Γ. ή ∆ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
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διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) 0 οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που ε) [] Ναι [] Όχι
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[….][…][….][….]
Τρόπος συµµετοχής:

Απάντηση:

0 οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης [] Ναι [] Όχι
από κοινού µε άλλους5;

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία α): [...]
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα...):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν β): [...]
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της γ): [...]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

Τµήµατα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός [...]
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δηµόσιας σύµβασης:

,

:

:
[ .... ]

Ονοµατεπώνυµο·

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

[ .... ]

Ταχυδροµική διεύθυνση:

[ .... ]

Τηλέφωνο:

[ .... ]

Ηλ. ταχυδροµείο:

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

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε
την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον
σκοπό ...):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7

:

:
[]Ναι[]Όχι

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

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του
παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο
οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να
συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και 'V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.

7 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του
Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α' ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι ϋα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες."
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∆. Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση:

Απάντηση:

0 οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
υπεργολαβίας;
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν :
[...]

Εάν η αναθέτουσα αρχή η ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ’ εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων)
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Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1.

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση6·

2.

δωροδοκία7,8·

απάτη9·
4.
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες10·
5.
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας11·
3.

6.

8

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων12.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α,

είναι δυνατή

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9

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

10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο . 3560/2007 (

103/ ), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο
ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13

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

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (EE L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και
άλλες διατάξεις".
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
. 4198/2013 (

215/ )"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και

προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 12η /02.06.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 64 από 85

ΑΔΑ: 7Ξ1ΠΩΛΠ-ΝΗΠ

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες

Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

µε

8

ποινικές Απάντηση:

Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση
[] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
οποιοσδήποτε προσώπου13 14 το οποίο ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή εγγράφων):
ελέγχου
σε
αυτό για έναν από τους λόγους που [….][…][….][….]17
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί
να ισχύει;
15 16
Εάν ναι, αναφέρετε
:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής α) Ηµεροµηνία:[….], σηµείο-(-α): [...],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα λόγος(-οι): [...]
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί β) [...]
[...]·
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [...]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [...]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας στην Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή
επακριβή
στοιχεία
εγγράφων): 19
[….][…][….][….]

φορέας έκδοσης,
αναφοράς
των

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, [] Ναι [] Όχι
ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισµού

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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(«αυτοκάθαρση»)17;
Εάν ναι, περιγράψτε
λήφθηκαν18:

τα

µέτρα

που

[…]

17 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
18 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ’ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) 0 οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε:
δ) 0 οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή
των
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε
δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;23

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[...]·

α)[...]

β)[...]

β)[...]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[…]

-[…..]

-[….]

-[…..]

γ.2)[ ….]·

γ.2)[ ….]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[...]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτοµερείς
πληροφορίες
[…]

22
Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση
(άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισµός θα
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά
την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):19 20
[...][...][...]

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον
οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73,
πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
0 οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
και εργατικού δικαίου25;
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: [...]
Βρίσκεται ο οικονοµικός
οποιαδήποτε
από
τις
26
καταστάσεις :

φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
ακόλουθες

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

από

διαδικασία

επιχειρηµατικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:

-[...]

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους -[...]
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται
νααναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας
25
Όπως
σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26. Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
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εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης
υπόψη
της
εφαρµοστέας
εθνικής
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων): [. ][...][. ]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[...]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[...]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [...]
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[...]
[] Ναι [] Όχι
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
29
συµφερόντων , λόγω της συµµετοχής του
στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη,
να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
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Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεµένη
µε
αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί
στην
προετοιµασία
της
διαδικασίας σύναψης της σύµβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
[...]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
[...]
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
αναθέτοντα
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
µέτρα
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα αυτοκάθαρσης;
την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
[] Ναι [] Όχι
σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
παρόµοιες κυρώσεις;
που λήφθηκαν:
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς [...]
πληροφορίες:
Μπορεί ο οικονοµικός
επιβεβαιώσει ότι:

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εµπιστευτικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή
να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές
πληροφορίες
που
ενδέχεται
να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή
30

Πρβλ άρθρο 48.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ 12η
ΤΑΚΤΙΚΗ
31 Η απόδοση όρων
είναι, σύµφωνη
µε /02.06.2017
την περιπτ.
στ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
παρ. 4 του άρθρου 73 που
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200521:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προθποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. [] Ναι [] Όχι
3310/2005 ;

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

32 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο

στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων

φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να
συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες

όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1)
Ο
οικονοµικός
φορέας
είναι [...]
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
µέλος εγκατάστασής33; του:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται εγγράφων):
[…][…][….]
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη φορέας:
χώρα εγκατάστασής του
[...] [] Ναι [] Όχι
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται , έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
αναφέρετε:
εγγράφων): [. ]
[■ ][■ ]

33. Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί
φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Απάντηση:

1α) 0 («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών

έτος: [ ...... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόµισµα

έτος: [ ...... ] κύκλος εργασιών:[...
ετών που απαιτούνται στη
έτος: [ ...... ] κύκλος εργασιών:[...
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα

...][...]νόµισµα

του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών

...][...]νόµισµα

της σύµβασης :
και/ή,

1β) 0 µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που απαιτούνται

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

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης
είναι ο εξής34:

(

,
,

,

:

):
[ ... ][ .... ][ .... ]

2α) 0 ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών

έτος: [ ...... ] κύκλος εργασιών:[...

του οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα που έτος: [ ...... ] κύκλος εργασιών:[...
καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην έτος: [ ...... ] κύκλος εργασιών:[...

...][...]νόµισµα
...][...]νόµισµα
...][...]νόµισµα

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον αριθµό
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,
(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
2β) 0 µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον αριθµό ετών [ .....],[ ...... ][...]νόµισµα
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο εξής35:

,(

,

:

,
):

[ ... ][ .... ][ .... 1
34

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35

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

αναφέρονται στην διακήρυξη.
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3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες [...]
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές
του
ο
οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές (προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική αναλογίας- αναλογία µεταξύ x και y37 -και
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα η αντίστοιχη αξία)
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των

εγγράφων):
[...][■ ][■ ]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική
κάλυψη επαγγελµατικών κινδύνων του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:

[...][...]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[...][■ ][■ ]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή [...]
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[...][■ ][■ ]
36 Π.χ. αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ. αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη.

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο διακήρυξη):
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
[…]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων Έργα: […]
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[…][…][…]
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39 , ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που [………………….]
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που
Περιγραφή Ποσά Ηµεροµηνίες παραλήπτες
έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους
παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούς40:
2)
Ο
οικονοµικός
φορέας
µπορεί
να
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες41 , ιδίως
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τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

[….]

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον [….]
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει […………]
τα ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση
της σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ' εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη [] Ναι [] Οχι
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό
δυναµικό ή τις τεχνικές ικανότητες του
οικονοµικού φορέα και, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα µελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα
που λαµβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

6)
Οι
ακόλουθοι
τίτλοι
σπουδών
και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει
τα ακόλουθα µέτρα

α)[…………………………………]

β) [….]
[….]
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38 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την
τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την
τεκµηρίωση εµπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να
περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή
υπηρεσίες.
41 Οσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν
άµεσα στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II, ενότητα Γ, πρέπει
να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συναινέσει, εξ ονόµατος της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατουπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο Έτος, µέσο ετήσιο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του προσωπικό:
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: [...], [...]
[...], [...]

εργατουπαλληλικό

[...], [...]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[...], [...]
[...], [...]

9) 0 οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό για
την εκτέλεση της σύµβασης:
10) 0 οικονοµικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
µορφή
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τµήµα (δηλ.
ποσοστό) της σύµβασης:

[...], [...]
[...]

[...]

11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
0 οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι [] Ναι []
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
Όχι
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ][...][. ]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο
προσκοµίσει

οικονοµικός

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

43 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας ένει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα
της σύµβασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του
υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα πρέπει να
συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος II,
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τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων
ικανοτήτων, µε τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και
τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης
που
αναφέρονται
στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
[...]
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:

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

Απάντηση:
Συστήµατα

διασφάλισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης
[] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[…][…][…]

[] Ναι [] Όχι

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

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

αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον
αφορά τα

συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης:

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

............................. ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες

όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει

προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του
αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση/_που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.

Για κλειστές διαδικασίες ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και
συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

:
[....]
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια
ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε τον
ακόλουθο τρόπο:
[] Ναι [] Όχι45
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές

αποδεικτικών

εγγράφων,

αναφέρετε

για

καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει τα
απαιτούµενα έγγραφα:

(

,

,
): [. ][.

44,

:

............................ ][. .... ]46

44 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύµφωνα µε τα µέρη I - IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαστε θέση, κατόπιν αιτήµατος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος I, ενότητα
Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του
παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο,
υπογραφή(-ές): [. ]

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην ανα8έτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεσή για την εν λόγω πρόσβαση.
∆. Ψηφίζει, διαθέτει και δεσµεύει πίστωση σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. από τον
προϋπολογισµό οικ. έτους 2017 συνολικού ποσού 46.000,00 ευρώ. ήτοι αναλυτικά :
Κ.Α.: 10.6274 ποσό 20.000,00 ευρώ, 10.6274 ποσό 5.000,00 ευρώ, 10.6274.003 ποσό
5.000,00 ευρώ, 10.6274.0004 ποσό 5.000,00 ευρώ, 10.6274.0005 ποσό 5.000,00
ευρώ, 20.6274.0001 ποσό 2.000,00 ευρώ και 20.6274.0002 ποσό 4.000,00 ευρώ.
Ε. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο ( www.diavgeia.gov.gr ) (Ν. 3861/2010,
ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ( cityofkozani.gov.gr) (παρ. 4
του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Στ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 237 / 2017
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Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 2 Ιουνίου 2017
Ο Γραµµατέας

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS
GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2017.06.13 14:24:58 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού
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