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INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)
18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος
Παλλήνη Αττικής 15351
Πληροφορίες: 213 2002479, -425

Παλλήνη, 12/1/2018
Αρ. πρωτ.: 9522

E mail: info@ifet.gr

Αριθ. Διακήρυξης: 01/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Κριτήριο Αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο τιμής.
Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»
στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής

Αντικείμενο: Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας των εγκαταστάσεων της εταιρίας
«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής διάρκειας δύο ετών, συνολικού
προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα τριάντα μία χιλιάδων
ευρώ (€ 31.000,00) πλέον Φ.Π.Α 24% για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στην
Παλλήνη για δύο έτη και εννέα χιλιάδων (€ 9.000,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24% για την
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στην Μαγούλα για δύο έτη,
CPV: 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαριότητας

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία : 40.000,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της
παρούσης Διακήρυξης
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Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Στοιχεία Διαγωνισμού

1.1 Τρόπος -Χρόνος Υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από
την επομένη ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η διακήρυξη
δημοσιεύεται και στον ιστότοπο της «ΙΦΕΤ ΑΕ», www.ifet.gr. Οι προσφέροντες
ενημερώνονται με ευθύνη τους για τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες στον άνω
ιστότοπο της «ΙΦΕΤ ΑΕ».
1.2. Ο διαγωνισμός διενεργείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού της «ΙΦΕΤ ΑΕ»., η
οποία επιλαμβάνεται όλων των σταδίων της διαδικασίας έχουσα γνωμοδοτική
αρμοδιότητα προς το αποφαινόμενο όργανο της «ΙΦΕΤ ΑΕ» προς ενέργεια επί όλων
των θεμάτων της παρούσης. Επί ενστάσεων που προβλέπονται από την παρούσα και
την κείμενη νομοθεσία γνωμοδοτεί προς το αποφαινόμενο όργανο της «ΙΦΕΤ ΑΕ» η
Επιτροπή Ενστάσεων.
1.3. Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών, ή προσωρινές συμπράξεις επιχειρήσεων, που λειτουργούν
νόμιμα.
1.4. Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι η:
12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00μμ
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η:
24η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00μμ
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:
25η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00μμ
1.5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
1.6. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και
διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την
8η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Η «ΙΦΕΤ
ΑΕ» θα απαντήσει εγγράφως σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν τέσσερις (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.

Άρθρο 2
Αποκλεισμός Υποψηφίων
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οικονομικοί φορείς εφόσον συντρέχουν ένα ή
περισσότερα κριτήρια αποκλεισμού κατά τα άρθρα 73 & 74 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Τρόπος υποβολής Προσφορών - Χρόνος ισχύος
3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ίδιους προμηθευτές ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την Διακήρυξη.
3.2. Οι προσφορές υποβάλλονται:
3.2.1 Με παράδοσή τους στην έδρα της «ΙΦΕΤ ΑΕ» στην Γραμματεία Διοίκησης ή με
αποστολή τους ταχυδρομικώς επί αποδείξει, ή μέσω εταιρειών διακίνησης εντύπων.
Στην περίπτωση αυτή, η προσφορά πρέπει να φτάσει στην «ΙΦΕΤ ΑΕ» πριν από τη λήξη
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της ημερομηνίας και την ώρα υποβολής των προσφορών καθ’ ον τρόπο ορίζεται στους
Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσης.
3.2.2. Προσφορές που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
3.3. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό
φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.4. 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 (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος
αυτής.
3.5. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά»,
β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής: «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας Α.Ε.»,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ)η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
3.6. Ο σφραγισμένος κυρίως φάκελος περιέχει α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά» και β) ξεχωριστό
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Οι ως άνω ξεχωριστοί
σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν κι εκείνοι τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3.7. Ο προσφέρων με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
3.8. Χρόνος ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, ύστερα από αίτημα της «ΙΦΕΤ ΑΕ» και γραπτή αποδοχή
του προμηθευτή και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 97 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 4
Περιεχόμενο προσφορών
4.1. Τα περιεχόμενα των φακέλων της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά» περιέχει
τα αιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Α και τα αιτούμενα έγγραφα που τεκμηριώνουν την
τεχνική επάρκεια (τεχνική περιγραφή και τεχνικά στοιχεία της προσφοράς), που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στην
παρούσα.
(β) ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 6
κατωτέρω.
Οι Προσφορές 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). Ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν τα
κάτωθι:
5.1. Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»,
περιέχει κατά περίπτωση:
(α) Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από τον διαγωνιζόμενο ή τον
νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
Σε περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών, η άνω αίτηση υπογράφεται είτε από όλους τους
προμηθευτές που αποτελούν την Ένωση είτε από τον κοινό τους εκπρόσωπο,
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης
Προμηθευτών.
(β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Α.
(γ) Σε περίπτωση ημεδαπού νομικού προσώπου τα παρακάτω έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού
προσώπου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την
υπογραφή τους, ήτοι:
(γ1) καταστατικό συστάσεως της εταιρείας και πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γενικού
Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) τελευταίου τριμήνου περί εκπροσωπήσεως της ή άλλο
αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης τελευταίου τριμήνου.
(γ2) Γενικό Πιστοποιητικό μεταβολών της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.) τελευταίου τριμήνου.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας τα έγγραφα των (α) και (β) υποβάλλονται για κάθε
μέλος αυτής.
Για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και
εκπροσώπησής τους κατά το δίκαιο της χώρας σύστασής τους, όπως ισχύουν κατά την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση
και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο με την υπογραφή τους.
(δ) Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, έγγραφο
εξουσιοδότησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των
προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή
του παρισταμένου η οποία θα περιλαμβάνεται σε πρωτότυπη μορφή μέσα στο φάκελο
δικαιολογητικών και θα προσκομίζεται αντίγραφο κατά την παράσταση.
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να υποβάλλουν το τυποποιημένο έντυπο
υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Α καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για
κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
5.2. Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»
περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Τεχνικές Προδιαγραφές και διασφαλίζουν την ποιότητα της αιτούμενης
υπηρεσίας και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου, συμπληρώνοντας τα
οικεία πεδία στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Α, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά παρακάτω.
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Άρθρο 6
Τρόπος σύνταξης οικονομικών προσφορών
6.1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) συντάσσεται σύμφωνα με το
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ και δίδεται σε ΕΥΡΩ.
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.2. Η τιμή της αιτούμενης υπηρεσίας δίνεται για το σύνολο των παρεχομένων
υπηρεσιών για χρονικό διάστημα 24 μηνών όπως καθορίζεται στο επισυναπτόμενο
έντυπο οικονομικής προσφοράς της παρούσης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, Άρθρο 350, παρ. 3 (0.06% κράτηση
υπέρ ΑΕΠΠ συν 3,6% χαρτόσημο επί της εν λόγω κράτησης) και σύμφωνα με τον Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (0.06% κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ συν 3,6%
χαρτόσημο επί της εν λόγω κράτησης), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Το
ποσοστό του ΦΠΑ με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή ορίζεται χωριστά.
6.3. Οι τιμές των προσφορών αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση
δε ασυμφωνίας ισχύει η τιμή που αναγράφεται ολογράφως.
6.4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της «ΙΦΕΤ
ΑΕ», ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
6.5. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική προσφορά ή επιφυλάξεων
επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και οδηγούν
στην απόρριψη της Οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει
6.6. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος τοποθετείται εντός του φακέλου της
οικονομικής προσφοράς θέτουν οι διαγωνιζόμενοι τις πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα:
 Τον αριθμό των εργαζομένων
 Τις ημέρες και ώρες εργασίας
 Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Αντίγραφα της συλλογικής σύμβασης πρέπει να επισυνάπτονται.
 Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων
 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

Άρθρο 7
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
7.1.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού την
ημέρα και την ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη, παρουσία των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,
σύμφωνα με τους κανόνες εχεμυθείας του άρθρου 21 του ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια σε μία συνεδρίαση. Η μη παρουσία ενός ή πλειόνων εκ των
συμμετεχόντων, δεν αναστέλλει την διαδικασία του διαγωνισμού.
7.2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος.
β) Αποσφραγίζεται ο φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής / Τεχνικής Προσφοράς,
μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
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γ) Στη συνέχεια και στην ίδια συνεδρίαση αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών
προσφορών και μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και της
οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και συντάσσει πρακτικό
για την απόρριψη ή μη των προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσης.
7.3. Τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της «ΙΦΕΤ ΑΕ», η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού στους
προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127
ν. 4412/2016.
7.4. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η συμπλήρωση και αποσαφήνιση
πληροφοριών και δικαιολογητικών λαμβάνει χώρα κατά το άρθρο 102 ν. 4412/2016.
Προσφορές απορρίπτονται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 91 ν. 4412/2016
και στους απαράβατους όρους της παρούσης.
7.5. Όταν οι Προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με την αιτούμενη
υπηρεσία, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. απαιτεί από τους
προσφέροντες να εξηγήσουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησής του, την τιμή ή το κόστος που προτείνουν
στην Προσφορά εφαρμόζοντας την διαδικασία του άρθρου 88 ν. 4412/2016.
7.6. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεως κατά την παράγραφο 7.3. η Επιτροπή
Ενστάσεων γνωμοδοτεί εντός δέκα (10) ημερών επί των υποβληθέντων ενστάσεων προς
το αποφαινόμενο όργανο της «ΙΦΕΤ ΑΕ».
Άρθρο 8
Ανάθεση – Σύναψη της Σύμβασης
8.1. Κριτήρια ανάθεσης της συμβάσεως δυνάμει της παρούσης Διακήρυξης αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής εφόσον
τηρούνται απαρέγκλιτα οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της αιτούμενης υπηρεσίας
και οι λοιποί όροι των Ειδικών όρων της Διακήρυξης.
8.2. Με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της «ΙΦΕΤ ΑΕ» και κατόπιν σχετικής
εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού κατακυρώνει τον Διαγωνισμό σύμφωνα με το
παρόν άρθρο για το σύνολο της αιτούμενης υπηρεσίας. Η «ΙΦΕΤ ΑΕ» κοινοποιεί αμέσως
την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο.
8.3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
«ΙΦΕΤ ΑΕ» δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
8.4. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το
αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το ποσό της
εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας (δαπάνης
της προμήθειας) χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην
περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Άρθρο 9
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
9.1. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει
να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο και σε πρωτότυπα ή αντίγραφα όλα τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 103 του ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το
άρθρο 80 του ίδιου νόμου καθώς και κάθε πιστοποιητικό που απαιτείται προκειμένου ο
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ανάδοχος να αποδείξει τις δηλώσεις του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης
του Παραρτήματος Α (Μέρος IV & V):
9.1.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα βιομηχανικά,
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους,
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση έχει οριστεί στο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Α.
9.1.2 Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια.
9.1.2.1. Οι προσφέροντες προσκομίζουν αντίγραφο ή απόσπασμα ισολογισμού της
επιχείρησης κατά τις τρεις (3) προηγούμενες οικονομικές χρήσεις του έτους του
Διαγωνισμού ή για όσο χρόνο είναι σε λειτουργία με μέσο όρο κύκλου εργασιών κατ’
ελάχιστον ποσού 100% του προϋπολογισμού της Διακήρυξης. Σε περίπτωση δε Ένωσης
εταιρειών / Κοινοπραξίας η συγκεκριμένη ελάχιστη προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Στην περίπτωση που η σύνταξη και η δημοσίευση ισολογισμού δεν απαιτείται από την
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, ο τελευταίος
προσκομίζει άλλο δημόσιο έγγραφο περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, όπως
ενδεικτικά δηλώσεις Ε1-Ε3, ή άλλο κατά περίπτωση δημόσιο έγγραφο, για τις τρεις
τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
αναφερθέντα δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η «ΙΦΕΤ ΑΕ»
κρίνει κατάλληλο.
9.1.2.2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των ανωτέρω.
9.1.2.3 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής των ανωτέρω
συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86 στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης Σε
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
9.1.3 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα.
Για την απόδειξη της απαίτησης του υπόψη κριτηρίου επιλογής οι προσφέροντες:
9.1.3.1 Υποβάλουν αντίστοιχα Πιστοποιητικά προς επαλήθευση του ΤΕΥΔ.
Οι προσφέροντες δύνανται ως προς τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 9.1.3.
ανωτέρω να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων.
Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων οφείλει να αποδεικνύει στην «ΙΦΕΤ ΑΕ» ότι θα έχει
στην διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτόν. Ειδικά όταν προσφέροντες στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια της παραγράφου 9.1.2. ανωτέρω, ο
προσφέρων και οι φορείς αυτοί είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Η «ΙΦΕΤ ΑΕ» ελέγχει εάν οι άλλοι φορείς στην ικανότητα των οποίων ο προσφέρων
προτίθεται να στηριχθεί, πληρούν τα προβλεπόμενα από το ίδιο κριτήρια επιλογής ή εάν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προβλεπόμενοι στην παρούσα διακήρυξη λόγοι
αποκλεισμού, προσκομίζοντας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος Α, (Μέρος ΙΙ, Ενότητες Α& Β, Μέρος ΙΙΙ
και κατά περίπτωση Μέρος IV & V).
Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών / Κοινοπραξίας οι σχετικές βεβαιώσεις πρέπει να
προσκομίζονται για κάθε ένα από όλα τα μέλη Ένωσης / Κοινοπραξίας επιπλέον
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α) Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του
διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές
εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
β) Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού
ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους
στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της παροχής υπηρεσίας β)
ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό
συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του
Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση / κοινοπραξία στο σύνολο της
Προσφοράς ε) δηλώνου ν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων
των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της.
Το ανωτέρω συμφωνητικό συνεργασίας, επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και
μονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση / κοινοπραξία
και σφραγίδα / υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του.
9.1.4 Ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι εταιρεία, ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας
"υψηλής" ή "πολύ υψηλής" σοβαρότητας βάσει του άρθρου 68, παρ.2γ του Ν 3863/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9.2. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη Προσφορά
Άρθρο 10
Εγγύηση ποιότητας
Ο προμηθευτής εγγυάται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες που θα παραδοθούν θα έχουν
όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στις προδιαγραφές της
παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 11
Κυρώσεις - Καταγγελία συμβάσεως
11.1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παροχής της αιτούμενης υπηρεσίας επιβάλλεται
ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας της υπηρεσίας που
παρασχέθηκε εκπρόθεσμα. Ως συμβατική αξία νοείται η αξία της εκπρόθεσμης
παρεχόμενης υπηρεσίας πλέον ΦΠΑ. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου και σε περίπτωση ανεπάρκειας ή
έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
11.2. Η καταγγελία της σύμβασης για το σύνολο ή μέρος της γίνεται για τους κατωτέρω
λόγους και για τους λόγους που θα προβλέπονται στο συμφωνητικό με τον ανάδοχο:
11.2.1. Όταν ο προμηθευτής δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει το αντικείμενο της
σύμβασης ή μέρος αυτού.
11.2.2. Όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές προδιαγραφές.
11.2.3. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης.
11.2.4. Για λόγους ανωτέρας βίας. Σ’ αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος
είναι
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στην «ΙΦΕΤ ΑΕ» τα περιστατικά και τους λόγους που
συνιστούν αυτήν την αδυναμία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επέλευσή τους. Η
ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλει
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ο ανάδοχος εντός είκοσι (20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί
την ανωτέρα βία.
11.3. Η «ΙΦΕΤ ΑΕ» δύναται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσής της, και στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
11.3.1. Όταν συντρέχει λόγος ουσιώδους τροποποίησης η οποία θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
11.3.2. Εάν ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία
από τις καταστάσεις που θεμελιώνει λόγο αποκλεισμού και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από την διαδικασία σύναψης σύμβασης.
11.3.3. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία
έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.
11.4. Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της «ΙΦΕΤ ΑΕ»
το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση
και ασχέτως της κήρυξης αναδόχου ως εκπτώτου, της κατάπτωσης της εγγύησης και της
επιβολής ποινικής ρήτρας, η «ΙΦΕΤ ΑΕ» δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε
ζημίας που υπέστη, από την αθέτηση εκ μέρους του αναδόχου των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
Άρθρο 12
Εγγυήσεις
12.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα
ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
12.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι
να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών
χωρίς Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι
επιστροφής τους στην Τράπεζα.
12.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει
να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

Άρθρο 13
Ματαίωση διαδικασίας
Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. με ειδικά αιτιολογημένη
απόφασή του, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 106 ν. 4412/2016 και
τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.
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Προσοχή: Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που ακολουθεί, να διατηρηθεί
στην κάτωθι μορφή του κατά την συμπλήρωσή του, ανεξάρτητα από το αν
συμπληρωθούν ή όχι, όλα τα πεδία του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)
Μέρος Ι: 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 σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΙΦΕΤ ΑΕ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221541

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 18 ΧΛΜ
/ ΠΑΛΛΗΝΗ/ 15351
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ]
- Τηλέφωνο: [2132002479]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [papagiannakik@ifet.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ifet.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): [Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»

στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής διάρκειας δύο ετών, συνολικού
προϋπολογισμού των 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%)
CPV: [90910000-9 Υπηρεσίες Καθαριότητας]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [-]

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

1

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

2
3

4

[] Ναι [] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
α) [……]
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
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
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;

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

γ) [……]
δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
5
6

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α): [……]
β): [……]

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ): [……]

Τμήματα

Απάντηση:

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

[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο·

[……]

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

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο 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;

[ ]Ναι [ ]Όχι

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

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 ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες
για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν :
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ
για
κάθε
υπεργολάβο
(ή
κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1.
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2.

δωροδοκία10,11·

3.

απάτη12·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που
καταδίκες:

8

9
10
11

12

13

14

15

σχετίζονται

με

ποινικές Απάντηση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασηςπλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
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Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 οι):[ ]
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) [……]
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
καταδικαστική απόφαση:

στην

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν21: [……]

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 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)
21 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) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

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).
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ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

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; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23

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

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): 24

Εάν όχι αναφέρετε:

[……]

[……]

[……][……][……]

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 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
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
εργατικού δικαίου25;
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:

[] Ναι [] Όχι

α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με
τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27

-[.......................]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-[.......................]

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας 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)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.

ΑΔΑ: ΨΩ9Ψ469ΗΣΥ-Ω0Ι

18PROC002541843 2018-01-12

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]
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
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
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πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

[] Ναι [] Όχι

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 την ανάθεση;

31
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

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  ή ενότητες Α έως Δ 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 μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής33; του:

[…]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 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) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης :

έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόμισμα

κύκλος

έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόμισμα

κύκλος

έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόμισμα

κύκλος

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
είναι ο εξής 34:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι
ο εξής:

έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόμισμα

κύκλος

έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόμισμα

κύκλος

έτος:
[……]
εργασιών:[……][…]νόμισμα

κύκλος

και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
της σύμβασης είναι ο εξής35:
[……],[……][…]νόμισμα
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με […................................…]
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
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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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
36
αναλογίες
που ορίζονται στη σχετική αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y37 -και
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της η αντίστοιχη αξία)
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών
έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
(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 προκήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

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
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
αναφέρονται στην διακήρυξη):
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
[…]
38

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή Έργα: [……]
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων
(διαδικτυακή διεύθυνση,

αρχή

ή

φορέας

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
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εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών Αριθμός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
αναφέρονται στην διακήρυξη):
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους […...........]
που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ποσά
ημερομηνίες
παραλήπτες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους Περιγραφή
που 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 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 [] Όχι
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα
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 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
α)[......................................……]
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να [……]
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό Έτος, μέσο
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο προσωπικό:
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του [........], [.........]
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

ετήσιο

εργατοϋπαλληλικό

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες
των
προϊόντων
που
θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να [] Ναι [] Όχι
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.
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Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

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

Απάντηση:

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

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

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

Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

Απάντηση:

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς [….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται
να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του
αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο
τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
45
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, [] Ναι [] Όχι
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
καθένα:
[……][……][……]46

44 Διευκρινίστε 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 Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται 47, 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 Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 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 αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ι.










ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η προς προμήθεια υπηρεσία συνίσταται στην παροχή καθαριότητας (Κωδικός
Αριθμός Ομάδας Είδους: 90910000-9).
Ο χρόνος έναρξης παροχής της υπηρεσίας ορίζεται η 16/3/2018 και θα έχει
διάρκεια δύο έτη.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας είναι οι εγκαταστάσεις της
«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής
Η ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, καθώς και
την υποχρέωση όπως οι εντεταλμένοι από αυτήν υπάλληλοι φέρουν και έχουν τα
χαρακτηριστικά σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της και τις τεχνικές
προδιαγραφές της άνω διακήρυξης.
Ο ανάδοχος είναι προσωπικά και εις ολόκληρον υπεύθυνος για κάθε εκ δόλου ή εξ
αμελείας αυτού ή των προσώπων, τα οποία χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των
εκ της παρούσας σύμβασης υποχρεώσεών της και περί την εκτέλεση του δια της
παρούσας σύμβασης ανατιθεμένου σε αυτόν έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια
των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για
κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό σου, καθώς και σε τρίτο
πρόσωπο, γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ : ~ 3.300 τμ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο καθαρισμός στο κτίριο της Παλλήνης θα διενεργείται καθημερινά, από ένα
άτομο, σε 8ωρη βάση, όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου.
2. Οι εργασίες (πλην της αποθήκης φαρμάκων και της παραγωγής) θα
υλοποιούνται καθημερινά 9:30πμ-5:30μμ.
3. Το κόστος των διαπιστωμένων ενδεδειγμένων υλικών καθαρισμού θα βαρύνει
την ανάδοχο εταιρεία.
ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ος & 2ος ΟΡΟΦΟΣ
Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 Ξεσκόνισμα και καθάρισμα των γραφείων (wettex και υγρό).
 Άδειασμα και καθάρισμα των σταχτοδοχείων.
 Μάζεμα όλων των ριγμένων σκουπιδιών, χαρτιών κτλ. μέσα σε νάιλον
σακούλες. Στις ίδιες σακούλες θα αδειάζονται και τα σταχτοδοχεία.
 Αλλαγή νάιλον σάκων καλαθιών.
 Συγκέντρωση των νάιλον σάκων μετά το τέλος της εργασίας στον
καθορισθέντα χώρο.
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Καθάρισμα μέσα και έξω των λεκανών, W.C. και χρήση απολυμαντικού
υγρού.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος των W.C. συγκεντρώνοντας
προσεκτικά τα σκουπίδια.
Έλεγχος και εφοδιασμός των τουαλετών με χαρτί υγείας και υγρό σαπούνι.
Καθαρισμός των γραφείων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Β. ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Τρίτη & Παρασκευή)
 Καθάρισμα των καθρεπτών με σπρέι με στεγνό πανί.
 Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων χρησιμοποιώντας νερό με ειδικό
υγρό.
 Καθάρισμα των διαφόρων μηχανών κοινής χρήσεως (ψύκτες νερού,
στεγνωτικές μηχανές χεριών κ.α.)
 Ξεσκόνισμα & καθάρισμα των τηλεφώνων.
 Καθάρισμα των νιπτήρων και των βρυσών και σκούπισμα τους με υγρό
ύφασμα.
 Σκάλες & Ασανσέρ (σκούπισμα και σφουγγάρισμα).
 Τζάμια – Σφουγγάρισμα Φυλακίου.
 Κουζίνα δώματος (σκούπισμα – σφουγγάρισμα).





Αίθουσα Συνεδριάσεων 1ου ορόφου (σκούπισμα και σφουγγάρισμα).

Τζάμια εισόδου (μόνο πόρτες – φύλλο).
Καθαρισμός γλαστρών κλιμακοστασίου και πότισμα.

Γ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ




Ξεσκόνισμα με φτερό των βιβλίων και των φακέλων που φαίνονται.
Ξεσκόνισμα και σκούπισμα των εσωτερικών πρεβαζιών των παραθύρων.
Συλλογή τυχόν σκουπιδιών στον περιβάλλοντα χώρο (parking και γκαζόν)
εφόσον είναι αναγκαίο.

Δ. ΚΑΘΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ
 Καθαρισμός W.C. πολύ επιμελής (τοίχοι, κρυφά σημεία, κτλ) με viacal &
wettex.

Ε. ΜΗΝΙΑΙΩΣ


Πλύσιμο καλαθιών αχρήστων μέσα και έξω.



Όσα έπιπλα μπορούν να μετακινηθούν, θα καθαρίζονται από πίσω και από
κάτω.



Καθαρισμός τυχόν αραχνών στα ψηλά μέρη.



Καθαρισμός υαλοπινάκων, καθαρισμός μια φορά τον μήνα όλων των εσωτερικών
τζαμιών καθώς και των περιμετρικών τζαμιών του κτιρίου μόνο εσωτερικά.

Ζ. ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
 Τα πανό (μελαμίνες διαχωριστικών) θα καθαρίζονται περιμετρικά.
 Καθαρισμός βιβλιοθηκών (όχι ολοκληρωτικά με φτερό και wettex στα κενά
διαστήματα).
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ΣΤ. ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Εξωτερικός καθαρισμός των τζαμιών περιμετρικά του κτιρίου λαμβάνοντας όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εκ μέρους του αναδόχου για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας από το προσωπικό του ή τρίτο πρόσωπο, κάθε τρεις
μήνες ως εξής: Την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, του Απριλίου, του Ιουλίου και
του Οκτωβρίου κάθε έτους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1ος ΟΡΟΦΟΣ
Χώρος εργαστηρίων: 350τ.μ.
 Γενικός καθαρισμός των εργαστηρίων των εργαστηρίων γίνεται μια φορά
την εβδομάδα, χωρίς επιτήρηση και περιλαμβάνει καθαρισμό ελεύθερων
μερών πάγκων, απαγωγών και θαλάμου Κάθετης Νηματικής Ροής,
εξωτερικού τμήματος ψυγείων και κλιβάνων, διαχωριστικών δωματίων,
εξωτερικού τμήματος επίπλων, νεροχυτών και πατώματος, καθαρισμός
τζαμιών και απομάκρυνση αραχνών ανά εβδομάδα
Ειδικός καθαρισμός Εργαστηρίων, μηνιαίως, γίνεται με επίβλεψη και
περιλαμβάνει
 καθαρισμό μηχανημάτων, εσωτερικού τμήματος ψυγείων, κλιβάνων,
ντουλαπιών και βιβλιοθηκών, δωματίου αντιδραστηρίων και αρχείου
 σκούπισμα και σφουγγάρισμα του δαπέδου με νερό και ειδικό υγρό
 ξεσκόνισμα και καθάρισμα ελευθέρων μερών γραφείων και τηλεφώνων
 ξεσκόνισμα και σκούπισμα εσωτερικών πρεβαζιών
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Χώρος αποθήκης φαρμάκων : 700 τμ
Α. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Σκούπισμα – σφουγγάρισμα δαπέδων (ο 1ος και 2ος όροφος εναλλάξ ανά ημέρα ,
καθαρισμός αποχωρητηρίου, καθαρισμός επίπλων/γραφείων, συγκέντρωση και
μεταφορά σκουπιδιών, χαρτοκιβωτίων κ.λ.π, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές για
τους Α & Β ορόφους.
Β. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Επισταμένη καθαριότητα των χώρων της αποθήκης, κατόπιν υποδείξεων από το
αρμόδιο προσωπικό.
Επίσης, σκούπισμα – υγρός καθαρισμός των ραφιών των αποθηκών, των καλαθιών
των εμπορευμάτων, των καλαθιών των σκουπιδιών κ.λ.π

Γ. ΜΗΝΙΑΙΩΣ
Καθαρισμός (στεγνά) των καναλιών του κλιματισμού (με σκούπα κενού και πανί),
του εξοπλισμού των αποθηκών (πακτωμένου και κινητού) , των ψυγείων, των
φώτων, ακμών, παραθύρων.
Υγρός καθαρισμός τζαμιών, πάνελ, θυρών και εν γένει κάθε επιφάνειας που κρατάει
σκόνη.
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Ειδικότερα, οι καθαρισμοί στην αποθήκη φαρμάκων, θα γίνονται με ειδικές
προφυλάξεις και προσοχή και παρουσία του προσωπικού σε ώρες εργασίας (οι
εργασίες θα ολοκληρώνονται το αργότερο στις 3:30μμ), εκτός της ειδικής
περίπτωσης που υλοποιείται Γενική Καθαριότητα, η οποία μπορεί να διαρκέσει
περισσότερη ώρα. Αρμόδια για την σχετική συνεννόηση είναι η Διευθύντρια της
Δ/νσης Φαρμάκων, η οποία και θα υποδείξει τον αρμόδιο υπάλληλο της αποθήκης
για την επίβλεψη των εργασιών και την ασφάλιση του χώρου, με την λήξη των
εργασιών.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χώρος παραγωγής στερεών 260 τμ
Χώρος παραγωγής υγρών 160 τμ
Ο συγκεκριμένος καθαρισμός δεν έχει περιοδικότητα. Γίνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες της γραμμής παραγωγής.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η συχνότητα καθαρισμού της γραμμής παραγωγής
 των στερεών γίνεται 4 με 6 φορές ετησίως και,
 η συχνότητα καθαρισμού της γραμμής των υγρών είναι 2 με 3 φορές ετησίως.
Προηγείται σχετική ειδοποίηση για την έναρξη των εργασιών καθαρισμού και
απολύμανσης από τον αρμόδιο Διευθυντή Παραγωγής και Εργαστηρίων της
«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» και οι εργασίες αυτές υλοποιούνται με βάση τις υποδείξεις του και
υπό την επίβλεψή του.
Για κάθε μεμονωμένο καθαρισμό της παραγωγής, απαιτείται, ένα 8ωρο, και η
αποκλειστική απασχόληση 2 ατόμων κατά τη διάρκειά του.
Ο καθαρισμός/απολύμανση των χώρων παραγωγής διακρίνεται σε δύο τμήματα,
ήτοι στον καθαρισμό της γραμμής παρασκευής των στερεών και στον καθαρισμό
της γραμμής παρασκευής των υγρών.
Ο καθαρισμός/απολύμανση κάθε γραμμής περιλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των
οροφών, των τοίχων, των δαπέδων και των μηχανημάτων.
Ο καθαρισμός/απολύμανση θα γίνεται με γουνάκι και λάστιχο εμποτισμένο σε
κατάλληλο διάλυμα απολυμαντικού υγρού που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο από
τους αρμοδίους.
Κάθε εφαρμογή θα θεωρείται ολοκληρωμένη μετά από έλεγχο της
αποτελεσματικότητά της από αρμόδιο άτομο της παραγωγής.
Τα απορρυπαντικά, τα απολυμαντικά καθώς και τα υλικά καθαρισμού (γουνάκια,
λάστιχα, σφουγγάρια, βούρτσες, σφουγγαρίστρες κ.ά) επιβαρύνουν τον ανάδοχο.
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με βάση τις ειδικότερες ανάγκες καθαριότητας και απολύμανσης των χώρων
της αποθήκης φαρμάκων, θα διενεργείται , 4 φορές το χρόνο, μεμονωμένος
γενικός καθαρισμός της αποθήκης φαρμάκων, για τον οποίο απαιτείται ένα 8ωρο
και η αποκλειστική απασχόληση 2 ατόμων κατά τη διάρκειά του. Η ημέρα
διενέργειας της γενικής καθαριότητας της αποθήκης φαρμάκων, θα ορίζεται κατόπιν
συνεννόησης με τον αρμόδιο υπεύθυνο της Δνσης Φαρμάκων.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΓΟΥΛΑΣ :
~ 2.000 τμ
Α. - Πέντε γραφεία
Β. - Τρείς τουαλέτες
Γ. - Τρείς αποθήκες
Δ. - Διάδρομοι
Ε. - Κουζίνα
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο καθαρισμός στο κτίριο της Μαγούλας θα διενεργείται, από ένα
άτομο, τρεις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα – Τετάρτη –
Παρασκευή, 4 ώρες την ημέρα.
Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω ημέρες τυχαίνει να είναι αργία,
θα πρέπει ο καθαρισμός αυτός θα μεταφέρεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ώστε σε κάθε εβδομάδα να υλοποιούνται
σταθερά τρεις καθαρισμοί.
2. Οι εργασίες θα υλοποιούνται 9:00πμ-13:00μμ.
3. Το κόστος των διαπιστωμένων ενδεδειγμένων υλικών καθαρισμού θα
βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

1. Ξεσκόνισμα και καθάρισμα των γραφείων (wettex και υγρό).
2. Άδειασμα και καθάρισμα των σταχτοδοχείων.
3. Μάζεμα όλων των ριγμένων σκουπιδιών, χαρτιών κτλ. μέσα σε νάιλον
σακούλες. Στις ίδιες σακούλες θα αδειαστούν και τα σταχτοδοχεία.
4. Συγκέντρωση των νάιλον σάκων μετά το τέλος της εργασίας στον καθορισθέντα
χώρο.
5. Καθάρισμα μέσα και έξω των λεκανών, W.C. και χρήση απολυμαντικού υγρού.
6. Σκούπισμα και σφουγγάρισμα του πατώματος των W.C. συγκεντρώνοντας
προσεκτικά τα σκουπίδια.
7. Καθάρισμα των καθρεπτών με σπρέι με στεγνό πανί.
8.
Σκούπισμα και σφουγγάρισμα των δαπέδων χρησιμοποιώντας νερό με ειδικό
υγρό.
9. Καθάρισμα των διαφόρων μηχανών κοινής χρήσεως (ψύκτες νερού, στεγνωτικές
μηχανές χεριών κ.α.)
10. Σκούπισμα μοκέτας με ηλεκτρική σκούπα.
11. Αλλαγή νάιλον σάκων καλαθιών.
12. Ξεσκόνισμα & καθάρισμα των τηλεφώνων.
13.
Καθάρισμα των νιπτήρων και των βρυσών και σκούπισμα τους με υγρό
ύφασμα.
14. Σκούπισμα – σφουγγάρισμα αποθηκών.
15. Τζάμια εισόδου.
16. Εφοδιασμός των τουαλετών με χαρτί υγείας και υγρό σαπούνι
όποτε απαιτείται.
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Η παροχή των ως άνω υπηρεσιών θα συντελείται αποκλειστικά από υπαλλήλους
του υποψηφίου Αναδόχου, από τον οποίο και θα αμείβονται εξ ολοκλήρου,
απαγορευομένης απολύτως κάθε υποκατάστασης αυτού στην εκτέλεση της
σύμβασης.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των πάσης φύσεως
αποδοχών, αδειών, δώρων και ασφαλιστικών εισφορών και την εκπλήρωση
πάσης συναφούς υποχρεώσεως έναντι του προσωπικού που χρησιμοποιεί για την
παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εννοείται βέβαια ότι ο Ανάδοχος είναι
αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας όλων των
εργαζομένων που προβλέπει η οικεία νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια παροχής
των ανωτέρω υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις ως άνω υπηρεσίες με αποκλειστική
ευθύνη και επιμέλεια, ευθυνόμενος έναντι της «ΙΦΕΤ Α.Ε.» για τις πράξεις και τις
παραλείψεις του ιδίου, αλλά και για τις πράξεις των υπαλλήλων προστηθέντων και
των βοηθών εκπληρώσεως αυτού.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δίδει τις απαραίτητες εντολές και οδηγίες προς το
προσωπικό του, για την προσήκουσα και ασφαλή παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται ρητώς και ανεπιφυλάκτως σε τήρηση της υποχρέωσης
εχεμυθείας ως προς τις πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα, πάσης φύσεως, τα οποία
θα παρασχεθούν ή των οποίων απλώς και μόνον θα λάβει γνώση, κατά την
εκτέλεση του έργου ή με αφορμή αυτό. Υποχρεούται να μεριμνά συνεχώς, ώστε το
προσωπικό του να τηρήσει εξ ίσου την άνω υποχρέωση.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται μην μεταβάλλει την σύνθεση του προσωπικού που θα
διαθέτει για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, χωρίς σπουδαίο λόγο.

Η «ΙΦΕΤ ΑΕ» διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.
Η πιστοποίηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών καθαριότητας θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

ΙΙ.-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρέπει να περιέχει, επί ποινή απαραδέκτου τα
κάτωθι:

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι
αναλαμβάνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως ακριβώς
περιγράφεται ανωτέρω.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

2.Περιγραφή του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας (τελευταία κατάσταση
προσωπικού, όπως έχει υποβληθεί ηλεκτρονικώς στο αρμόδιο ΣΕΠΕ).
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Τα εξής πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στη εργασία
EΛOT 18001:2008 / OHSAS 18001:2007
Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης ISO 9001:2008

ΑΔΑ: ΨΩ9Ψ469ΗΣΥ-Ω0Ι

18PROC002541843 2018-01-12

Προσοχή: Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που ακολουθεί, να διατηρηθεί στην
κάτωθι μορφή του κατά την συμπλήρωσή του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Στοιχεία Οικονομικού Φορέα»
Επωνυμία:
Εκπρόσωπος:
Διεύθυνση:
Τηλ. Επικοιν.:
E-mail:
Ημερομηνία: ….. / ….. / 201x
Προς Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε..
«Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας των εγκαταστάσεων της εταιρίας

«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής διάρκειας δύο ετών»
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» μέχρι την ….. / ….. / 201x
Η Οικονομική Προσφορά εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΗΝΕΣ

ΜΗΝΕΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
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ΣΥΝΟΛΟ Α:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β:
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ Γ:
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ:

ΣΥΝΟΛΟ ∆:
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ Ε:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Για τον «Οικονομικό Φορέα»
Με εκτίμηση,
«Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα, Σφραγίδα, Υπογραφή»
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ΤΙΜΕΣ
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται δε
ολογράφως και αριθμητικώς.
2. Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν
σχέση ευρώ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για το σύνολο των
εργασιών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Από την
Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η μηνιαία τιμή.
4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη,
σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ
θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
6. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται
σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
7. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα
χαμηλές οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016.
8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα
δαπάνη απορρίπτονται.
9. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
10. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική
Προσφορά
ή επιφυλάξεων επ' αυτής, θα θεωρηθούν ως
επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και οδηγούν στην
απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις
διατυπώνει.
11. Η συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη
σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. Οι τιμές
της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους
Υποψηφίους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την
υλοποίηση των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα.
12. Η οικονομική προσφορά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα
έχει υπολογισθεί βάσει των όσων προβλέπει η ισχύουσα εργατική
νομοθεσία. Η τιμή που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα έχει
υπολογισθεί σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 (Α'38), που εκδόθηκε κατ'
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (Α' 28) και
τους κανόνες της Εργατικής Νομοθεσίας.
13. Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον Ανάδοχο και θα
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παραμείνουν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δε
θα τεθούν σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
14. Σε περίπτωση
ύπαρξης
αθροιστικών
λαθών
στον
πίνακα
«ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
η
Επιτροπή
Διαγωνισμού προβαίνει στη διόρθωση των αντιστοίχων αριθμητικών
πράξεων. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο τιμών
επί ορισμένου πεδίου, θεωρείται ότι η υπηρεσία του εν λόγω πεδίου
παρέχεται δωρεάν και εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις της παρ. 1 του
άρθρου 22 του Ν. 4144/2013.
15. Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
υποψηφίους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη μέρα
της διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι
υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω
προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
16. Η αναθέτουσα
αρχή
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 σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή
ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή 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.
17. Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος τοποθετείται εντός του
φακέλου της οικονομικής προσφοράς, θέτουν οι διαγωνιζόμενοι τις
πληροφορίες/στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα :
- Τον αριθμό των εργαζομένων
- Τις ημέρες και ώρες εργασίας
- Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι. Αντίγραφα της συλλογικής σύμβασης εργασίας
πρέπει να επισυνάπτονται.
- Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης
φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
- Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας …………………….
Κατάστημα
……………………
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης …………………
Προς
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)
Δ/ΝΣΗ : 18ο χλμ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ
ΤΗΛ. : 2106603400
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΕΥΡΩ…………………

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡ.

……………..

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …… …… … ……
………………
……………
(και
ολογράφως)
………
……
………
…………………………………………………στο οποίο και μόνο περιορίζεται η
υποχρέωσή μας, υπέρ τ…. …………………………………………………… Δ/νση
…………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της με αριθμό ………… σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια ………………………………………(αρ.διακήρυξης ……../……) προς
κάλυψη αναγκών του ………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ……………… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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 Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών και της Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την Ανάθεση της Καθαριότητας των εγκαταστάσεις της
«Ι.Φ.Ε.Τ.Α.Ε.» στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής για δύο (2) έτη
(cpv 90910000-9) από …………..2018 έως και ……………2020, αξίας
……..…………. €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
Στην Παλλήνη Αττικής σήμερα, την …………….. 2018 μεταξύ:
Της αφ’ενός συμβαλλόμενης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
(«Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»), με έδρα την Παλλήνη Αττικής (18 ο χλμ. Λεωφόρου
Μαραθώνος), με ΑΦΜ 090064864, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως
εκπροσωπούμενης στην παρούσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
αυτής ……………… και
Της
αφ’ετέρου
συμβαλλόμενης
…………………………………………………
νομίμως
εκπροσωπούμενης στην παρούσα …………………
συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν
τα εξής:
Η «ΙΦΕΤ ΑΕ» διενήργησε Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό δυνάμει της
υπ’ αριθ. 1/2018 διακήρυξης για την ανάθεση
των υπηρεσιών
καθαριότητας των εγκαταστάσεών της που βρίσκονται στην Παλλήνη και
στη Μαγούλα Αττικής, όπως αυτές περιγράφονται στην άνω διακήρυξη
και ο οποίος κατακυρώθηκε με την αριθ. ……. Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ ΑΕ. Κατόπιν αυτών η α φ ’ ε ν ό ς
συμβαλλόμενη αναθέτει στην αφ’ ετέρου συμβαλλόμενη ……… ……..
που στο εξής θα ονομάζεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτός αναλαμβάνει τις
υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεών της που βρίσκονται στην
Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής με τους παρακάτω όρους :
-

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Η σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα συμβατικά τεύχη:
α) Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης
β) Την υπ’ αριθ. 1/2018 Διακήρυξη και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής
γ) Την από …………….. προσφορά του Αναδόχου
δ) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου.
ε) Την υπ’ αριθμ. ……………… απόφαση ανάθεσης του Δ.Σ. της Ι.Φ.Ε.Τ.
Α.Ε..
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα διέπουν την παρούσα Σύμβαση και οι όροι που
περιέχονται σε αυτά αλληλοσυμπληρώνονται, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας Σύμβασης και ενιαίο με αυτήν κείμενο.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΙΔΟΣ-ΤΙΜΗ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την καθαριότητα των εγκαταστάσεών της που
βρίσκονται στην Παλλήνη και στη Μαγούλα Αττικής όπως αναλυτικά
αναφέρονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου (Διακήρυξη αριθ. 1/2018
και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ) και συγκεκριμένα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
πραγματοποιεί τον καθαρισμό στο κτίριο της Παλλήνης και στο κτίριο
της Μαγούλας ως κάτωθι:.
Ο καθαρισμός στο κτίριο της Παλλήνης θα διενεργείται καθημερινά, σε
8ωρη βάση, όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου. Οι εργασίες (πλην
της αποθήκης φαρμάκων και της παραγωγής) θα υλοποιούνται
καθημερινά
9:30πμ-5:30μμ.Το
κόστος
των
διαπιστωμένων
ενδεδειγμένων υλικών καθαρισμού θα βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία
Αναλαμβάνει εκ παραλλήλου την υποχρέωση να πραγματοποιεί τον
καθαρισμό στο κτίριο της Μαγούλας.
Ο καθαρισμός στο κτίριο Μαγούλας θα διενεργείται τρεις φορές την
εβδομάδα, Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 4 ώρες την ημέρα.
Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω ημέρες τυχαίνει να είναι
αργία, θα πρέπει ο καθαρισμός αυτός να μεταφέρεται την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, ώστε σε κάθε εβδομάδα να
υλοποιούνται σταθερά τρεις καθαρισμοί.
Οι εργασίες θα υλοποιούνται 9:00πμ-13:00μμ.
Το κόστος των διαπιστωμένων ενδεδειγμένων υλικών καθαρισμού θα
βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία
Η εργασία ανατίθεται για δύο (2) έτη, ήτοι από ………. έως
………. αντί του ποσού ………………………………(………………./24
μήνες) € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η άνω αμοιβή θεωρείται δίκαιη
και εύλογη. Η εν λόγω αμοιβή έχει διαμορφωθεί βάσει της ανάλυσης
κόστους παρεχομένων υπηρεσιών της οικονομικής προσφοράς του
Αναδόχου η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, ως αναπόσπαστο
μέρος αυτής, και στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη αναφέρονται, καθώς
και σε αυτήν περιλαμβάνονται τα στοιχεία του άρθρου 68 παράγρ. 1 α
έως ε του Ν. 3863/2010 (αριθμός και ταυτότητες εργαζομένων, ημέρες και
ώρες εργασίας, νόμιμος κατώτατος μισθό, προϋπολογιζόμενο ποσό για
τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και ύψος
ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισμένα ποσά). Η ως
άνω αμοιβή θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβάσεως.
29
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Σε περίπτωση μειώσεως των ωρών επιτηρήσεως της άνω παραγράφου
θα μειωθεί αναλόγως η καταβλητέα αμοιβή, κατόπιν νεώτερης συμφωνίας
των μερών όσον αφορά την μείωση της καταβλητέας αμοιβής .
Στην ως άνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες
του Αναδόχου (ιδίως τακτικές και έκτακτες αποδοχές και ασφαλιστικές
εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού της, προμήθεια και διάθεση
του συνήθους και κατάλληλου εξοπλισμού).

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η διαπίστωση της εκτελεσθείσας εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια
επιτροπή στο τέλος κάθε μήνα και με την σύνταξη σχετικής βεβαιώσεως.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά
μήνα, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών από την αρμόδια ειδική επιτροπή παρακολούθησης του
έργου της Αναθέτουσας Αρχής και μετά την προσκόμιση από τον
Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών, που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις.
Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει
κάθε μήνα:
1. Τιμολόγιο
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
3. Φορολογική Ενημερότητα
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι τηρεί και
εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα του άρθρου 68 του Ν 3863/2010
καθώς και τις εν γένει υποχρεώσεις του στους τομείς του
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Επί της άνω αμοιβής θα υπάρχουν κρατήσεις σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Ως βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην
απαρέγκλιτη τήρηση των συνημμένων υποχρεώσεων του αναδόχου
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης
(Διακήρυξη αριθ. 1/2018).
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων
θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Για την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής ο
προμηθευτής κατέθεσε
στον
ΙΦΕΤ ΑΕ
την
αριθ.
…………………
εγγυητική
επιστολή
Τραπέζης
……………………………………………………
…………………………. Ποσού
……………………
Η εγγύηση αυτή έχει θέσει ποινικής ρήτρας και επιστρέφεται στον
Ανάδοχο μετά τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και την πλήρη και
κανονική εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6 :
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση
ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7 :
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα
πρέπει
να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα
Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού
και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη σύμβαση υποχρεώσεών
τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής
των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός
Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων
Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης.
31
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς
αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών
που απαρτίζουν τον ανάδοχο , η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα
εναπομείναντα μέλη του ανάδοχου , μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση
να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για την δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη
των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση,
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε
περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης
κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον προμηθευτή, η
συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του
προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη
Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 8 :
ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ
Ο Ανάδοχος ευθύνεται σε αποζημίωση της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.» προς
αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας που υποστεί η «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.»
από την υπαίτια μη προσήκουσα εκτέλεση της συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 9 :
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των
συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Ανάδοχου.
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ΑΡΘΡΟ 10:

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Βασικός όρος θεωρείται η υποχρέωση του Αναδόχου στην
απαρέγκλιτη τήρηση των
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην
υπ’ αριθ.
1/2018 διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρων όρων
θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο.
Οι κυρώσεις αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην παροχή των
προβλεπομένων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο ή σε περίπτωση
παράβασης οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της
σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του,
η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας
Επιτροπής παραλαβής, δικαιούται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο
και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για την «ΙΦΕΤ ΑΕ».
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν
ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η παραβίαση των όρων οφείλεται σε
ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Για τη διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11 :
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση
διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα
με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που
εδρεύουν στην Αθήνα.
Όλοι οι όροι της παρούσας συμβάσεως, καθώς των συνημμένων
εγγράφων αυτής, συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
Πριν υπογράψουν οι δύο συμβαλλόμενοι διάβασαν τη
σύμβαση αυτή και συμφώνησαν με όσα γράφονται.
Από τα ανωτέρω δύο πρωτότυπα της σύμβασης που υπογράφονται,
το ένα θα μείνει στο αρμόδιο τμήμα της «ΙΦΕΤ ΑΕ» και το άλλο θα
πάρει ο Ανάδοχος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΦΕΤ ΑΕ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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