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Σο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμύα Ενιαύο Σαμεύο Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ και Εφϊπαξ Παροχών
(Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.), το οπούο εδρεύει ςτην Αθόνα, επύ τησ οδού Υιλελλόνων 13-15, Αθόνα και
εκπροςωπεύται νόμιμα από τον κο. Νικόλαο Μπρύκη, Διοικητό και Πρόεδρο Δ.. του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., ςε
ςυνϋχεια τησ υπ. αριθμ.: 413/112/10-4-2019 αποφϊςεωσ του Διοικητικού υμβουλύου του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., με τισ οπούεσ εγκρύθηκε η διενϋργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιςμού, με
δυνατότητα 3μηνησ παρϊταςησ.

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ και με κριτόριο ανϊθεςησ την
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ ςύμφωνα με την τιμό (χαμηλότερη
τιμό) για την ανϊθεςη του ϋργου τησ ετόςιασ αςφϊλιςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.,
καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει (τα ςτοιχεύα και η αξύα αυτών παρατύθεται ςτο
Παρϊρτημα ΙΙΙ, τησ παρούςησ).
Σα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ, που ακολουθούν ςτο τϋλοσ τησ παρούςασ διακόρυξησ αποτελούν
αναπόςπαςτο τμόμα αυτόσ.
Ο

διαγωνιςμόσ

θα

διενεργηθεύ

μϋςω

τησ

διαδικτυακόσ

πύλησ

Ε..Η.ΔΗ..

https://ebs.eprocurement.gov.gr και ςύμφωνα με τα όςα διαλαμβϊνονται ςτο ςώμα τησ παρούςασ
διακόρυξησ και ςτα κϊτωθι Παραρτόματα I, II, III, IV, V, VI τα οπούα αποτελούν αναπόςπαςτο
τμόμα τησ παρούςασ.
-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ : ΠΙΝΑΚΕ ΑΚΙΝΗΣΨΝ ΜΕ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΕΕ ΑΞΙΕ
ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ ΈΡΓΟΤ

-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV : ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΨΝ
ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ

-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V : ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

-

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI : ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (T.E.Τ.Δ.)
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ΑΡΘΡΟ 1: Ιςχύουςεσ διατϊξεισ
Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπεται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ’ εξουςιοδότηςη
αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και ιδύωσ:
1. Σον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό
ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Σα ϊρθρα 74-85 και 90 του

Ν. 4387/2016

(ΥΕΚ 85/Α/2016) «Ενιαύο ύςτημα Κοινωνικόσ

Αςφϊλειασ - Μεταρρύθμιςη αςφαλιςτικού - ςυνταξιοδοτικού ςυςτόματοσ – Ρυθμύςεισ φορολογύασ
ειςοδόματοσ και τυχερών παιγνύων και ϊλλεσ διατϊξεισ»
3. Σον Ν.4364/2016 (Α’ 13) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 2009/138/ΕΚ του
Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 25ησ Νοεμβρύου 2009…………………..περύ τησ
ιδιωτικόσ αςφϊλιςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» κυρύωσ ϊρθρο 146, παρ.1.
4. Σον Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μϋτρα ςτόριξησ και ανϊπτυξησ τησ ελληνικόσ οικονομύασ, οργανωτικϊ
θϋματα Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλεσ διατϊξεισ»
5. Σον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύα (ενςωμϊτωςη τησ
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ»
6. Σον Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ – Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161)
και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1.
7. Σον Ν. 4013/11 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων – Αντικατϊςταςη του ϋκτου κεφαλαύου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικόσ κώδικασ) – Προπτωχευτικό διαδικαςύα εξυγύανςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ»
8. Σον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και ϊλλεσ διατϊξεισ»
9. Σον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»
10. Σον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και
ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15.
11. Σο Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών.»
12. Σο Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ»
13. Σο Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και
ςτοιχεύα»
14. Σην Τ.Α.57654/22-5-2017 (Β’ 1781/23-5-2017) «Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και
διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του
Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ.»
15. Σην Τ.Α.56902/215/19-5-2017 (Β’ 1924/2-6-2017) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ
λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..).»
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16. Σην με αριθμ. 158/2016 Απόφαςη τησ ΕΑΑΔΗΤ με θϋμα «Ϊγκριςη του “Συποποιημϋνου Εντύπου
Τπεύθυνησ Δόλωςησ” (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικαςύεσ
ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών» (Β’ 3698)

17. Σην υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΥΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαςη του Τπουργού των Οικονομικών
για αύξηςη και οριςμό ςε ΕΤΡΨ του χρηματικού ποςού του ϊρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995
για τη ςύναψη δημοςύων ςυμβϊςεων που αφορούν προμόθεια προώόντων, παροχό
υπηρεςιών ό εκτϋλεςη ϋργων.
18. Σην υπ’ αριθ. Υ.80000/55949/14809/30-12-2016 (ΥΕΚ 4288 τ. Β΄) Κ.Τ.Α. «Διϊρθρωςη των
οργανικών μονϊδων του Ενιαύου Σαμεύου Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ και Εφϊπαξ Παροχών
(Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.)(Ν.Π.Δ.Δ.)».
19. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 5204/09-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΜ146587Η-ΔΗΥ) απόφαςη του Διοικητό του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., περύ ςυγκρότηςησ ςυλλογικών οργϊνων.
20. Σο υπ’ αρ. 25446/6-2-2019 πρωτογενϋσ αύτημα του Σμόματοσ Διαχεύριςησ Κινητόσ και
Ακύνητησ Περιουςύασ τησ Διεύθυνςησ Περιουςύασ και Προμηθειών (ΑΔΑΜ: 19REQ004423127)
21. Σην υπ’ αριθ. 413/112/10-4-2019 απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., με
την οπούα εγκρύθηκε η διενϋργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνιςμού για την ανϊθεςη τησ
αςφϊλιςησ πυρόσ και αςτικόσ ευθύνησ των ακινότων ιδιοκτηςύασ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. για ϋνα ϋτοσ, με
δυνατότητα τρύμηνησ παρϊταςησ.
22. Σην Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ, ςε βϊροσ του ΚΑΕ 00.10.0892, η οπούα καταχωρόθηκε
με α/α 228/2019 ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και Εντολών Πληρωμόσ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. για τον
Κλϊδο Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ (ΑΔΑ: ΧΙΑ046587Η-ΝΚ2).
23. Σην Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ, ςε βϊροσ του ΚΑΕ 00.10.0892, η οπούα καταχωρόθηκε
με α/α 38/2019 ςτο Βιβλύο Εγκρύςεων και Εντολών Πληρωμόσ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. για τον
Κλϊδο Εφϊπαξ Παροχών (ΑΔΑ: 6ΔΡΠ46587Η-9ΛΔ).
ΑΡΘΡΟ 2 : τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ
Σα ςτοιχεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ υλοπούηςησ τησ ςύμβαςησ για την υπό παροχό υπηρεςύα εύναι
τα εξόσ:
ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ
ΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ ΚΑΙ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Ν.Π.Δ.Δ. Τπηρεςύεσ Κοινωνικόσ Αςφϊλιςησ

Α.Υ.Μ.

997422717

Δ.Ο.Τ.

Δ’ ΑΘΗΝΨΝ

ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΥΙΛΕΛΛΗΝΨΝ 13-15

ΠΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ

(Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.)

Σελίδα 6 από 79

19PROC005199280 2019-07-01
ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΟ ΚΨΔΙΚΑ

10557

ΚΨΔΙΚΟ NUTS

EL303

ΣΗΛΕΥΨΝΑ

210-3275026, 210-3275289-90-91-92

ΥΑΞ

210-3275035

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

t.prom@eteaep.gov.gr
Μαρύα Ρουφικτού

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ

ταυρούλα Μπύτςικα
Αντωνύα εμιτϋκολου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
(URL)

www.eteaep.gov.gr

ΑΡΘΡΟ 3 : υνοπτικϊ τοιχεύα - Φρόνοσ και τόποσ διαγωνιςμού
Ανοικτόσ ηλεκτρονικόσ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

(κϊτω του κατώτατου ορύου τησ
παραγρϊφου γ’ του ϊρθρου 5 του Ν.4412/2016)

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ

Η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ
(ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ)

www.promitheus.gov.gr
του Ε..Η.ΔΗ.

ΑΡΙΘΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΣΟ ΕΗΔΗ

76487

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΨΡΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

01/07/2019

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΨΡΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

22/07/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ
ΜΕΨ Ε..Η.Δ.Η..

26/07/2019 και ώρα 09:00 π. μ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

Ετόςια Αςφϊλιςη τησ ακύνητησ περιουςύασ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ
ΑΥΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ

23/08/2019
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CPV

1. Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, που αντιςτοιχεύ ςε
ποςοςτό 1% επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ :
α) Για το Σμόμα Α’ : 580,00 €
β) Για το Σμόμα Β’ : 720,00 €

ΕΓΓΤΗΕΙ

2. Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, που αντιςτοιχεύ
ςε ποςοςτό 5% τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ
ΕΣΗΙΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ
ΣΗ ΤΜΒΑΗ

130.000,00 €

EΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ
ΑΥΑΛΙΗ

58.000,00 €

ΕΣΗΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΓΙΑ ΚΛΑΔΟ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ

72.000,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ

180 ημερολογιακϋσ ημϋρεσ από την επομϋνη τησ καταληκτικόσ
ημερομηνύασ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ προςφορών
ύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ & IV τησ παρούςασ διακόρυξησ, το
οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα αυτόσ.

1. 0,06% υπϋρ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων
(επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% και επ’ αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ
Ο.Γ.Α.)
2. 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών,
ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟ ΥΠΑ Α.Ε.Π.Π. (επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% και ΟΓΑ χαρτοςόμου που
υπολογύζεται με ποςοςτό 20% επύ του χαρτοςόμου)
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΨΜΗ
3. Κρϊτηςη ύψουσ 0,02% υπϋρ του Δημοςύου, ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημοςύων υμβϊςεων και
Προμηθειών ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016
εφόςον εκδοθεύ η Τπουργικό Απόφαςη τησ παρ. 6 του ϊρθρου 36 του
Ν.4412/2016
ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ

Κατϊ την πληρωμό παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ φόροσ
ειςοδόματοσ επύ τησ καθαρόσ ςυμβατικόσ αξύασ

Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ
Ηλεκτρονικών

Δημοςύων

υμβϊςεων

(ΕΗΔΗ)

μϋςω

τησ

διαδικτυακόσ

πύλησ

www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω ςυςτόματοσ.
Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα τμόμα ϋργου ό και περιςςότερα. Η οικονομικό προςφορϊ
υποβϊλλεται για κϊθε τμόμα ϋργου χωριςτϊ. Η κατακύρωςη θα γύνει ςτον υποψόφιο που θα
προςφϋρει τη χαμηλότερη τιμό ςε κϊθε τμόμα ϋργου χωριςτϊ (ςτο ςύνολο των κτιρύων του κϊθε
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τμόματοσ). Κϊθε υποψόφιοσ μπορεύ να αναλϊβει παραπϊνω από ϋνα τμόμα ϋργου αρκεύ να ϋχει την
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ, βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).
Ο διαγωνιςμόσ θα γύνει ςύμφωνα με τα παρακϊτω παραρτόματα που επιςυνϊπτονται ςτην
παρούςα και αποτελούν αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ :
1

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΨΝ & ΑΥΑΛΙΣΕΕ ΑΞΙΕ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III

4

ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ,
ΑΠΑΛΛΑΓΨΝ & ΑΥΑΛΙΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV

5

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΗ
ΑΚΙΝΗΣΨΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V

6

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (Σ.Ε.Τ.Δ.)

2
3

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI

ΑΡΘΡΟ 4 : Σρόποσ εκτϋλεςησ τησ υπηρεςύασ – Προώπολογιςμόσ.
Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 27 του Ν.4412/2016,
ειδικότερα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό κϊτω των ορύων με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ για το ςύνολο των
προςφερόμενων

υπηρεςιών

ετόςιασ

αςφϊλιςησ

τησ

ακύνητησ

περιουςύασ.

Προςφορϋσ

υποβϊλλονται ςτο ςύνολο τησ ετόςιασ αςφϊλιςησ τησ ακύνητησ περιουςύασ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. Η
ςυνολικό αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτα 130.000,00€, η οπούα κατανϋμεται: α) ςε 53.000,00€
για αςφϊλιςη πυρόσ και 5.000,00€ για αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ προσ τρύτουσ και εργοδοτικόσ
αςτικόσ ευθύνησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., για τον Κλϊδο Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ του Υορϋα και β) ςε
67.000,00€ για αςφϊλιςη πυρόσ και 5.000,00€ για αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ προσ τρύτουσ και
εργοδοτικόσ αςτικόσ ευθύνησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., για τον Κλϊδο Εφϊπαξ Παροχών του Υορϋα. Η
ςυνολικό αξύα τησ ςύμβαςησ δεν υπόκειται ςε Υ.Π.Α. και θα βαρύνει τισ ςχετικϋσ πιςτώςεισ οι
οπούεσ θα εγγραφούν ςτον οικονομικό προώπολογιςμό του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., των ετών 2019 και 2020.
Λόγω τησ καθυςτϋρηςησ τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ για την ανϊδειξη αναδόχου για την
παρούςα ςύμβαςη εκτιμϊται ότι το ποςό που θα δαπανηθεύ, θα απομειωθεύ αναλογικϊ με τη
χρονικό τησ διϊρκεια εντόσ του ϋτουσ 2019 από την παρϊταςη τησ όδη υπϊρχουςασ
ςύμβαςησ για την αςφϊλιςη τησ ακύνητησ περιουςύασ και για κϊθε μόνα καθυςτϋρηςησ το
ποςό απομεύωςησ θα ανϋλθει ςτο ποςό των ϋξι χιλιϊδων επτακοςύων εβδομόντα ευρώ και
δεκαϋξι λεπτών (6.770,16€), προ ΥΠΑ, ότοι οκτώ χιλιϊδων τριακοςύων ενενόντα πϋντε
ευρώ (8.395,00€), με ΥΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 5 : Έγγραφα τησ ςύμβαςησ
Σα ϋγγραφα τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ εύναι τα ακόλουθα:
- Η διακόρυξη τησ ύμβαςησ με τα παραρτόματϊ τησ.
- Σο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) (ωσ παρϊρτημα VI τησ παρούςασ

διακόρυξησ).
- Οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ που τυχόν παρϋχονται ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ, ιδύωσ

ςχετικϊ με τισ προδιαγραφϋσ και τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ.
ΑΡΘΡΟ 6 : Δημοςιότητα
Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ αναρτϊται ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) ςύμφωνα με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 66 του Ν.4412/2016
και ςτη διαδικτυακό πύλη του Ε..Η.ΔΗ.. μαζύ με όλα τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ με υςτημικό
Αριθμό: 7648. Περύληψη τησ παρούςασ Διακόρυξησ όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο
www.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). Η Διακόρυξη και όλα τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ θα
αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτη διεύθυνςη (URL) www.eteaep.gov.gr
ςτην διαδρομό: Ανακοινώςεισ ► Διακηρύξεισ.
ΑΡΘΡΟ 7 : Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ
Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθόςουν να τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,
τισ

υποχρεώςεισ

τουσ

που

απορρϋουν

από

τισ

διατϊξεισ

τησ

περιβαλλοντικόσ,

κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ,
το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του
Ν.4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ
που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ,
β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,
γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών
που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ.
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ΑΡΘΡΟ 8 : υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ
Σο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ αφορϊ την αςφαλιςτικό κϊλυψη των ακινότων ιδιοκτηςύασ του
Ενιαύου Σαμεύου Επικουρικόσ Αςφϊλιςησ και Εφϊπαξ Παροχών και την αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ
προσ τρύτουσ και εργοδοτικόσ αςτικόσ ευθύνησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., καθώσ και του περιεχομϋνου
αυτών, όπου υπϊρχει, υπό τουσ ειδικότερουσ όρουσ, τρόπουσ και τισ προώποθϋςεισ, όπωσ ορύζονται
ςτην παρούςα διακόρυξη και ςτα επιςυναπτόμενα παραρτόματϊ τησ, τα οπούα αποτελούν
αναπόςπαςτο τμόμα τησ.
Οι προςφορϋσ που θα υποβληθούν, ωσ προσ το ϋργο τησ αςφϊλιςησ των ςυμπεριλαμβανομϋνων
ςτην ακύνητη περιουςύα του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., κτιρύων, θα αφορούν ειδικότερα ςτην αςφϊλιςη όλων των
ακινότων περιουςιακών ςτοιχεύων του Σαμεύου, τα οπούα παρατύθενται ςτα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΙΙΙ &
ΙV και ειδικότερα ςτην αςφϊλιςη ϋναντι των παρακϊτω κινδύνων:
ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΓΙΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΠΤΡΟ
Εύδη Κινδύνων

Απαιτούμενη Κϊλυψη

Πυρκαγιϊ, Κεραυνόσ

ΝΑΙ

Ζημιϋσ από Καπνό προερχόμενο από
τυχαύα πυρκαγιϊ

ΝΑΙ

Θραύςη ό Διϊρρηξη ωληνώςεων

ΝΑΙ

Βραχυκύκλωμα

Μϋχρι 50.000€ ανϊ τοποθεςύα κινδύνου
για όλη την αςφαλιζόμενη περύοδο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑ
ΚΣΙΡΙΑ ΥΙΛΕΛΛΗΝΨΝ 13-15, ΠΕΙΡΑΙΨ 9-11,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58, ΟΥΟΚΛΕΟΤ 4, ΣΑΔΙΟΤ 31,
ΣΑΔΙΟΤ 24, ΟΘΨΝΟ 10, ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 5 ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Βραχυκύκλωμα

Μϋχρι 15.000€ για τα υπόλοιπα κτύρια

Πλημμύρα, Καταιγύδα, Θύελλα

ΝΑΙ

ειςμόσ

ΝΑΙ

Αποκομιδό ερειπύων ςε Α΄ κύνδυνο μϋχρι
5% του αςφ. κεφαλαύου

Μϋχρι 5% του αςφ. κεφαλαύου ανϊ τοποθεςύα
για όλη την αςφαλιζόμενη περύοδο

Πτώςη αεροςκαφών

ΝΑΙ

Σρομοκρατικϋσ Ενϋργειεσ

ΝΑΙ

τϊςεισ, Απεργύεσ, Οχλαγωγύεσ, Πολιτικϋσ
Σαραχϋσ

ΝΑΙ
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Πρόςκρουςη Οχόματοσ

ΝΑΙ

Ευρεύα Ϊκρηξη

ΝΑΙ

Θραύςη Ταλοπινϊκων και Καθρεπτών ςε
Α΄ κύνδυνο

Μϋχρι 5.000€, ανϊ τοποθεςύα κινδύνου για όλη την
αςφαλιζόμενη περύοδο

Ζημιϋσ ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ
ςυνεπεύα κλοπόσ

Μϋχρι 3.000€, ανϊ τοποθεςύα κινδύνου
για όλη την αςφαλιζόμενη περύοδο

Ζημιϋσ κλϋπτου & Κλοπό ςυνεπεύα
διϊρρηξησ ό αναρριχόςεωσ

ΝΑΙ

Κακόβουλη Ενϋργεια

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
ΓΙΑ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
Αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ προσ τρύτουσ

•

Μϋχρι 500.000,00 € ανϊ ϊτομο

•

Μϋχρι 1.000.000,00 € ανϊ γεγονόσ, ανεξαρτότωσ
ατόμων

Αςφϊλιςη εργοδοτικόσ αςτικόσ ευθύνησ

•

Μϋχρι 300.000,00 € για υλικϋσ ζημιϋσ ςε τρύτουσ

•

Με ανώτατο ετόςιο όριο τα 2.000.000,00 €

•

Απαλλαγό για τα πρώτα 150,00 €

•

Μϋχρι 150.000,00 € ανϊ ϊτομο

•

Μϋχρι 300.000,00 € ανϊ γεγονόσ, ανεξαρτότωσ
ατόμων

•

Με ανώτατο ετόςιο όριο τισ 600.000,00 €

•

Απαλλαγό από τα ϋξοδα που θα προκύψουν κατϊ
τισ τρεισ πρώτεσ ημϋρεσ από το ατύχημα

Επιπλϋον, για την ορθό ςύνταξη των προςφορών, προκειμϋνου να εύναι απόλυτα ςυγκρύςιμεσ,
κρύνεται ςκόπιμοσ ο εξαρχόσ καθοριςμόσ των ποςών των απαλλαγών που θϋτει ςε περύπτωςη
αποζημύωςησ η κϊθε εταιρεύα.
υγκεκριμϋνα για ςυγκεκριμϋνεσ καλύψεισ ορύζονται και θα ςυμπεριληφθούν ςτη ςχετικό
Διακόρυξη τα παρακϊτω ποςϊ:
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• την κϊλυψη ςειςμού το 2% του ςυνολικού αςφαλιζόμενου ποςού, ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ
• την κϊλυψη ζημιών κλοπόσ ιςχύει αφαιρετϋα απαλλαγό 10% εκϊςτησ ζημύασ με ελϊχιςτο το
ποςό των 300,00 €.
• τισ καλύψεισ Πλημμύρα, Καταιγύδα, Θύελλα, Διϊρρηξη ωληνώςεων το 10% του ποςού τησ
ζημύασ με ελϊχιςτο 300,00 € ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ χωρύσ διϊκριςη μεταξύ υπογεύων, ιςογεύου και
ορόφων
• τισ καλύψεισ Βραχυκυκλώματοσ 300,00 € ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ
• την κϊλυψη θραύςησ υαλοπινϊκων 250,00 € ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ
Η αςφαλιζόμενη αξύα των ακινότων του Σαμεύου αναφϋρεται ςτουσ ςυνημμϋνουσ πύνακεσ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII ανϊ τμόμα ϋργου).
Η αςφαλιςτικό εταιρεύα που θα αναλϊβει την αςφϊλιςη, θα ϋχει την υποχρϋωςη να προβεύ
ςτην εκτύμηςη του ύψουσ τησ αξύασ των ακινότων και να επιβεβαιώςει ό να τροποποιόςει
τα αςφαλιζόμενα κεφϊλαια για την αποφυγό του κινδύνου υπαςφϊλιςησ. (με την εξαύρεςη
του περιεχομϋνου αυτών).
ΑΡΘΡΟ 9 : Επιτροπό διαγωνιςμού
Η Επιτροπό διενϋργειασ και αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού ορύςτηκε με την υπ’ αρ. 5204/
09-01-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΜ146587Η-ΔΗΥ) Απόφαςη Διοικητό Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΑΡΘΡΟ 10 : Επικοινωνύα – Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ
Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ
ςύμβαςησ, καθώσ και όλεσ οι ανταλλαγϋσ πληροφοριών, ιδύωσ η ηλεκτρονικό υποβολό,
εκτελούνται με τη χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων
υμβϊςεων (ΕΗΔΗ), μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ωσ ϊνω
ςυςτόματοσ με τον τρόπο και ςτο χρόνο που ορύζεται από τισ κατϊ περύπτωςη κεύμενεσ διατϊξεισ.
Όλα τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ διατύθενται ελεύθερα χωρύσ χρονικό περιοριςμό από τη μϋρα
ανϊρτηςόσ τουσ μϋςω:
- τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. (αριθμόσ ςυςτόματοσ

ηλεκτρονικού διαγωνιςμού: 76487),
- του ΚΗΜΔΗ www.promitheus.gov.gr (η προκόρυξη και η διακόρυξη)ςτην ενότητα:

Προκηρύξεισ-Διακηρύξεισ και
- μϋςω του ιςτότοπου του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. www.eteaep.gov.gr ςτη διαδρομό: Ανακοινώςεισ ->

Διακηρύξεισ
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ΑΡΘΡΟ 11 : Παροχό Διευκρινύςεων
Σα

αιτόματα

παροχόσ

ςυμπληρωματικών

πληροφοριών

-

διευκρινύςεων

από

ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μόνο ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμού μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ...
Αιτόματα παροχόσ ςυμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινύςεων υποβϊλλονται μόνο
από εγγεγραμμϋνουσ ςτο ςύςτημα οικονομικούσ φορεύσ, δηλαδό από εκεύνουσ που διαθϋτουν
ςχετικϊ διαπιςτευτόρια που τουσ ϋχουν χορηγηθεύ (όνομα χρόςτη και κωδικό πρόςβαςησ) ύςτερα
από αύτηςό τουσ, μϋχρι και οκτώ 8 ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των
προςφορών. Μετϊ την παρϋλευςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ δεν γύνεται δεκτό καμύα διευκρύνιςη
όρου Διακόρυξησ.
Σα αιτόματα, ςυνοδεύονται υποχρεωτικϊ από επιςυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχεύο ςε
μορφό αρχεύου .pdf, με το κεύμενο των ερωτημϊτων, το οπούο υποχρεωτικϊ πρϋπει να εύναι
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο. Αιτόματα παροχόσ διευκρινόςεων που υποβϊλλονται με ϊλλο τρόπο,
εύτε που το ηλεκτρονικό αρχεύο που τα ςυνοδεύει δεν εύναι ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο, δεν
εξετϊζονται.
Οι ενδιαφερόμενοι λαμβϊνουν τισ απαντόςεισ ςτα ωσ ϊνω αιτόματα από την αναθϋτουςα
αρχό ηλεκτρονικϊ μόνο ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμού μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. για ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ
ςχετικϊ με την Διακόρυξη και τα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, μϋχρι και την ϋκτη (6η) ημϋρα πριν
από την λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών, εφόςον αυτϊ ζητηθούν ϋγκαιρα.
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών,
ούτωσ ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των
αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ:
α)

αν

πρόςθετεσ

πληροφορύεσ

ό

διευκρινύςεισ

ζητηθούν

εγκαύρωσ

από

τουσ

ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ, αλλϊ δεν παραςχεθούν ϋωσ και την 6η ημϋρα πριν από την
λόξη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών.
β) όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ.
Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών ό των
αλλαγών.
Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ζητούνται εγκαύρωσ ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ των
προςφορών.
ΑΡΘΡΟ 12 : Γλώςςα
Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα.
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Συχόν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα.
Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό
γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα.
Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από
επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και
δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
Ν.1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόςια ϋγγραφα που αφορούν αλλοδαπούσ οικονομικούσ φορεύσ και
που θα κατατεθούν από τουσ προςφϋροντεσ ςτην παρούςα διαδικαςύα, θα εύναι νόμιμα
επικυρωμϋνα, και η μετϊφραςη των εν λόγω εγγρϊφων μπορεύ να γύνει εύτε από τη μεταφραςτικό
υπηρεςύα του ΤΠ.ΕΞ., εύτε από το αρμόδιο προξενεύο, εύτε από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των
ϊρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων, εύτε από ορκωτό μεταφραςτό τησ
χώρασ προϋλευςησ, αν υφύςταται ςτη χώρα αυτό τϋτοια υπηρεςύα.
Επιτρϋπεται αντύςτοιχα η κατϊθεςη οιουδόποτε δημόςιου εγγρϊφου και δικαιολογητικού
που αφορϊ αλλοδαπό Επιχεύρηςη με τη μορφό επικυρωμϋνησ φωτοτυπύασ προερχόμενησ εύτε από
το νόμιμο επικυρωμϋνο ϋγγραφο από το αρμόδιο Προξενεύο τησ χώρασ του προςφϋροντοσ, εύτε
από το πρωτότυπο ϋγγραφο με την ςφραγύδα “Apostile” ςύμφωνα με την ςυνθόκη τησ Φϊγησ τησ
05-10-61. Η επικύρωςη αυτό πρϋπει να ϋχει γύνει από δικηγόρο κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 454
του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περύ Δικηγόρων.
Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβϊλλονται ςτην αγγλικό γλώςςα αν δεν υποβϊλλονται ςτην ελληνικό
γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεύονται από μετϊφραςη ςτην ελληνικό.
Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και των
ςυμμετεχόντων ό του αναδόχου, θα γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα.
ΑΡΘΡΟ 13 : Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο Διαγωνιςμό
13.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό ϋχουν επιχειρόςεισ ιδιωτικόσ αςφϊλιςησ, οι
οπούεσ αςκούν το ςυγκεκριμϋνο επϊγγελμα βϊςει του Ν.4364/2016 και ϋχουν το ανϊλογο
προςωπικό που διαθϋτει αντύςτοιχη εμπειρύα και εύναι εξειδικευμϋνο ςτην αςφϊλιςησ ακύνητησ
περιουςύασ.
13.2 τισ διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων μπορούν να ςυμμετϋχουν ενώςεισ οικονομικών
φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προςωρινών ςυμπρϊξεων. Δεν απαιτεύται οι εν λόγω ενώςεισ
να περιβληθούν με ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.
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Όμωσ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να απαιτόςει από τισ ενώςεισ οικονομικών φορϋων να
περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό εφόςον τουσ ανατεθεύ η ςύμβαςη, ςτο μϋτρο που η
περιβολό αυτόσ τησ νομικόσ μορφόσ εύναι αναγκαύα για την ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ
ευθύνονται ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. ε περύπτωςη ανϊθεςησ
τησ ςύμβαςησ ςτην ϋνωςη, η ευθύνη αυτό εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
13.3 Οικονομικόσ φορϋασ που ςυμμετϋχει αυτόνομα ςτο διαγωνιςμό ό μαζύ με ϊλλουσ
οικονομικούσ φορεύσ δεν μπορεύ να μετϋχει ς’ αυτόν το διαγωνιςμό με περιςςότερεσ τησ μιασ
προςφορϋσ.
Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ των ενδιαφερομϋνων
ςτο διαγωνιςμό, όπωσ ορύςτηκαν ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ
προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των κατϊ περύπτωςη υποβληθϋντων δικαιολογητικών του ϊρθρου
80 του Ν.4412/2016 και κατϊ τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην
περύπτωςη γ τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 105 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 14 : Λόγοι αποκλειςμού
Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό)
προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του ό ςε ϋνα από τα μϋλη του
(εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ λόγουσ που
περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 73 του ν. 4412/2016. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με
την κοινό υπουργικό απόφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού
αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ
ΑΡΘΡΟ 15 : Κριτόρια Επιλογόσ
15.1 Καταλληλόλητα για την ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ
Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςησ ςύμβαςησ
απαιτεύται να αςκούν επαγγελματικό δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο των προσ παροχό
υπηρεςιών, ότοι να εύναι αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ χωρύσ διαμεςολϊβηςη (ςτη δε τιμολόγηςη δεν θα
περιλαμβϊνεται κόςτοσ προμηθειών) ό κοινοπραξύεσ ό ςυμπρϊξεισ αςφαλιςτικών εταιριών που
λειτουργούν νόμιμα ςτην Ελλϊδα ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν 4364/16, όπωσ ιςχύει.
Οι οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ
μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ - μϋλοσ εγκατϊςταςόσ τουσ, όπωσ περιγρϊφεται ςτο
Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α' ό να ικανοποιούν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο
Παρϊρτημα αυτό του Ν.4412/2016 και εφόςον οι ςυμμετϋχοντεσ πρϋπει να διαθϋτουν ειδικό
ϋγκριςη ό να εύναι μϋλη ςυγκεκριμϋνου οργανιςμού για να μπορούν να παρϊςχουν τη ςχετικό
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υπηρεςύα ςτη χώρα καταγωγόσ τουσ, να αποδεύξουν ότι διαθϋτουν την ϋγκριςη αυτό ό ότι εύναι
μϋλη του εν λόγω οργανιςμού
Η

καταλληλότητα

για

την

ϊςκηςη

τησ

επαγγελματικόσ

δραςτηριότητασ

των

ενδιαφερομϋνων (ςυναφό με το αντικεύμενο των προσ παροχό υπηρεςιών) θα πρϋπει να
αποδεικνύεται με την εγγραφό τουσ ςε ϋνα από τα επαγγελματικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ.
Να διαθϋτουν εν ιςχύ ϊδεια νόμιμησ λειτουργύασ, το οπούο να βεβαιώνεται από την κατϊ
περύπτωςη εποπτεύουςα αρχό τησ χώρασ εγκατϊςταςόσ τουσ.
Σα παραπϊνω δηλώνονται ςτο Σ.Ε.Τ.Δ.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ (βλϋπε ϊρθρο 24 τησ παρούςησ) τα οπούα
προςκομύζονται μετϊ την πρόςκληςη για υποβολό δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
15.2 Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό Επϊρκεια
Για την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια του οικονομικού φορϋα απαιτεύται
δόλωςη μϋςω του Σ.Ε.Τ.Δ. περύ του ολικού ύψουσ του κύκλου εργαςιών και, κατϊ περύπτωςη του
κύκλου εργαςιών ςτον τομϋα δραςτηριοτότων που αποτελεύ το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, για τισ
τρεισ τελευταύεσ οικονομικϋσ χρόςεισ κατ’ ανώτατο όριο, ςυναρτόςει τησ ημερομηνύασ ςύςταςησ
του οικονομικού φορϋα ό ϋναρξησ των δραςτηριοτότων του, ο οπούοσ δεν μπορεύ να εύναι
μικρότεροσ του διπλϊςιου τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ κατ’ ϋτοσ.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ βλϋπε ϊρθρο 24 τησ παρούςησ τα οπούα
προςκομύζονται μετϊ την πρόςκληςη για υποβολό δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
15.3 Σεχνικό Ικανότητα και Επαγγελματικό Ικανότητα
Η Σεχνικό Ικανότητα αποδεικνύεται εκτόσ των ηλεκτρονικϊ υποβληθϋντων ςτοιχεύων του
υποφακϋλου τησ τεχνικόσ προςφορϊσ κατϊ το ϊρθρο 18 τησ παρούςασ διακόρυξησ και με την
προςκόμιςη:
 καταλόγου τριών (3) τουλϊχιςτον ςχετικών με την παρούςα ςύμβαςη υπηρεςιών που
εκτελϋςθηκαν την τελευταύα τριετύα (όχι αποκλειςτικϊ ςε χωριςτϊ ϋτη), ςυνοδευόμενοσ από
κατϊλληλεσ ςυςτϊςεισ ορθόσ εκτϋλεςησ και ολοκλόρωςησ αυτών. Ο παραπϊνω κατϊλογοσ
δηλώνεται ςτο Σ.Ε.Τ.Δ. και προςκομύζεται με τα δικαιολογητικϊ του προςωρινού αναδόχου κατϊ
το ϊρθρο 24 τησ παρούςασ.
15.4 τόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων
Όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ που
προβλϋπονται ςτην παρ. 15.2 και τα κριτόρια που ςχετύζονται με την τεχνικό και επαγγελματικό
ικανότητα που προβλϋπονται ςτην παρ. 15.3 (μόνο περύπτωςη α’) του παρόντοσ ϊρθρου, ϋνασ
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οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ, κατϊ περύπτωςη και για ςυγκεκριμϋνη ςύμβαςη, να ςτηρύζεται ςτισ
ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φύςησ των δεςμών του με αυτούσ.
Αν ο οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, θα πρϋπει
να αποδεύξει ςτην αναθϋτουςα αρχό ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςη του τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, ιδύωσ, με
την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ δϋςμευςησ των φορϋων αυτών για τον ςκοπό αυτό.
Οι φορεύσ, ςτισ ικανότητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο οικονομικόσ φορϋασ,
πρϋπει να πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 15 και να μη ςυντρϋχουν λόγοι
αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 14 τησ παρούςησ. Η αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τον
οικονομικό φορϋα να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα που δεν πληρού ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για
τον οπούο ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου 14 τησ παρούςησ.
Όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα
κριτόρια που ςχετύζονται με την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, η αναθϋτουςα αρχό
θα απαιτόςει ο οικονομικόσ φορϋασ και αυτού οι φορεύσ να εύναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.
Με τουσ ιδύουσ όρουσ, μύα ϋνωςη οικονομικών φορϋων μπορεύ να ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ
των ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων.
ΑΡΘΡΟ 16 : Κανόνεσ προκαταρκτικόσ απόδειξησ επιλογόσ – αποδεικτικϊ μϋςα
16.1 Προσ προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών ότι οι προςφϋροντεσ
οικονομικού φορεύσ:
α) δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ του ϊρθρου 14 τησ διακόρυξησ και
β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 15.1, 15.2, 15.3 (περύπτωςη α’)
ό και τησ 15.4 (εφόςον εμπύπτουν) του ϊρθρου 15 τησ παρούςησ, υποβϊλλουν μαζύ με την
προςφορϊ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 2 και 4
του Ν.4412/2016 Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), ςύμφωνα με το
επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα Παρϊρτημα VI, και επιςυνϊπτεται ηλεκτρονικϊ ςτον παρόντα
ηλεκτρονικό διαγωνιςμό.
16.2 Ψσ αποδεικτικϊ μϋςα για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του
ϊρθρου 14 και ότι πληρούν τα κατϊ περύπτωςη ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ του ϊρθρου 15 τησ
παρούςασ διακόρυξησ οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα κατϊ περύπτωςη
δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 24 τησ παρούςασ διακόρυξησ κατϊ το ςτϊδιο υποβολόσ των
δικαιολογητικών του προςωρινού αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 17 : Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών
17.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών
Προςφορϋσ υποβϊλλονται για ϋνα τμόμα ϋργου ό και περιςςότερα. Η οικονομικό
προςφορϊ υποβϊλλεται για κϊθε τμόμα ϋργου χωριςτϊ. Η κατακύρωςη θα γύνει ςτον υποψόφιο
που θα προςφϋρει τη χαμηλότερη τιμό ςε κϊθε τμόμα ϋργου χωριςτϊ (ςτο ςύνολο των κτιρύων του
κϊθε τμόματοσ). Κϊθε υποψόφιοσ μπορεύ να αναλϊβει παραπϊνω από ϋνα τμόμα ϋργου αρκεύ να
ϋχει την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ ϊποψησ προςφορϊ, βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό).
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ παρούςασ για το ςύνολο τησ
προκηρυχθεύςασ υπό παροχό υπηρεςύασ.
Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.
Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται
υποχρεωτικϊ ψηφιακϊ εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε
από εκπρόςωπό τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να
προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ
αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ.
17.2

Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών

17.2.1 Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και
ώρα που ορύζει η παρούςα διακόρυξη (ϊρθρο 3: υνοπτικϊ τοιχεύα – Φρόνοσ και τόποσ
διαγωνιςμού), ςτην Ελληνικό Γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο
Ν.4412/2016, ιδύωσ ϊρθρα 36 και 37 και την Τπουργικό Απόφαςη Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ
1924/Β’ 2-6-2017) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ.)».
17.2.2 Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται
να διαθϋτουν ψηφιακό υπογραφό, χορηγούμενη από πιςτοποιημϋνη αρχό παροχόσ ψηφιακόσ
υπογραφόσ και να εγγραφούν ςτο ηλεκτρονικό ςύςτημα (ΕΗΔΗ - Διαδικτυακό πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντασ την διαδικαςύα εγγραφόσ του ϊρθρου 5 παρ. 1.2 ϋωσ και
1.4 τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ
και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων
(Ε..Η.ΔΗ.)».
17.2.3 Ο χρόνοσ υποβολόσ τησ προςφορϊσ και οποιαδόποτε ηλεκτρονικό επικοινωνύα μϋςω
του ςυςτόματοσ βεβαιώνεται αυτόματα από το ςύςτημα με υπηρεςύεσ χρονοςόμανςησ, ςύμφωνα
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με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 37 του Ν.4412/2016 και το ϊρθρο 9 τησ ωσ ϊνω Τπουργικόσ
Απόφαςησ.
Μετϊ την παρϋλευςη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ και ώρασ, δεν υπϊρχει η δυνατότητα
υποβολόσ προςφορϊσ ςτο ύςτημα. ε περιπτώςεισ τεχνικόσ αδυναμύασ λειτουργύασ του ΕΗΔΗ,
η αναθϋτουςα αρχό θα ρυθμύςει τα τησ ςυνϋχειασ του διαγωνιςμού με ςχετικό ανακούνωςό τησ.
Οι οικονομικού φορεύσ αναζητούν ςτη διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr, του
Ε..Η.ΔΗ.. τον ςυςτημικό αριθμό του διαγωνιςμού: 76487
17.2.4 Οι οικονομικού φορεύσ υποβϊλλουν με την προςφορϊ τουσ τα ακόλουθα:
(α) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ – Σεχνικό Προςφορϊ»
ςτον οπούο περιλαμβϊνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και η τεχνικό προςφορϊ ςύμφωνα
με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και την παρούςα.
(β) ϋναν (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ςτον οπούο περιλαμβϊνεται
η οικονομικό προςφορϊ του οικονομικού φορϋα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ.
Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται με χρόςη του ςχετικού πεδύου του ςυςτόματοσ τα
ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα
ςτο ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016. Εφόςον ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει
πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό εμπορικού απορρότου, ςτη
ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου ό διοικητικϋσ
πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ.
Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ
προςφερόμενεσ ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ
που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό τησ.
17.2.5 Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυντϊςςει την τεχνικό και οικονομικό του προςφορϊ
ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του υςτόματοσ και επιςυνϊπτοντασ
ςτον ηλεκτρονικό χώρο «υνημμϋνων Ηλεκτρονικόσ Προςφορϊσ» και ςτον κατϊ περύπτωςη
(υπο)φϊκελο όλα τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του ςε μορφό αρχεύου Portable Document
Format(PDF).
την ςυνϋχεια, ο οικονομικόσ φορϋασ παρϊγει από το ύςτημα τα ηλεκτρονικϊ αρχεύα
(εκτυπώςεισ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ Προμηθευτό και τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ Προμηθευτό
ςε μορφό αρχεύου Portable Document Format (PDF)), τα οπούα υπογρϊφονται με εγκεκριμϋνη
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων
πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ
Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017) και επιςυνϊπτονται ςτουσ αντύςτοιχουσ
(υπο)φακϋλουσ τησ προςφορϊσ από τον οικονομικό φορϋα. Κατϊ την ςυςτημικό υποβολό τησ
προςφορϊσ το ύςτημα πραγματοποιεύ αυτοματοποιημϋνουσ ελϋγχουσ επιβεβαύωςησ τησ
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ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ ςε ςχϋςη με τα παραχθϋντα ηλεκτρονικϊ αρχεύα (Σεχνικό και
Οικονομικό Προςφορϊ) και εφόςον οι ϋλεγχοι αυτού αποβούν επιτυχεύσ η προςφορϊ υποβϊλλεται
ςτο ύςτημα.
Διαφορετικϊ, η προςφορϊ δεν υποβϊλλεται και το ύςτημα ενημερώνει τον οικονομικό
φορϋα με ςχετικό μόνυμα ςφϊλματοσ ςτη διεπαφό του χρόςτη του οικονομικού φορϋα,
προκειμϋνου ο τελευταύοσ να προβεύ ςτισ ςχετικϋσ ενϋργειεσ διόρθωςησ.
Εφόςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και οι οικονομικού όροι δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο
ςύνολό τουσ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του υςτόματοσ, ο οικονομικόσ φορϋασ επιςυνϊπτει
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα (όςα υπογρϊφονται από τον ύδιο τον ςυμμετϋχοντα) τα ςχετικϊ
ηλεκτρονικϊ αρχεύα ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ εκϊςτοτε διακόρυξησ (ιδύωσ τεχνικό και
οικονομικό προςφορϊ).
17.2.6 Ο χρόςτησ - οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει τουσ ανωτϋρω (υπο)φακϋλουσ μϋςω του
υςτόματοσ, όπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω:
Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για τη ςυμμετοχό του οικονομικού φορϋα ςτη διαδικαςύα
υποβϊλλονται από αυτόν ηλεκτρονικϊ ςε μορφό αρχεύων τύπου .pdf και εφόςον ϋχουν
ςυνταχθεύ/παραχθεύ από τον ύδιο, φϋρουν εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό
προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ.
3 του ϊρθρου 8 τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), χωρύσ να
απαιτεύται θεώρηςη γνηςύου τησ υπογραφόσ. Από το ύςτημα εκδύδεται ηλεκτρονικό απόδειξη
υποβολόσ προςφορϊσ, η όποια αποςτϋλλεται ςτον οικονομικό φορϋα με μόνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομεύου.
Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω ςτοιχεύων
και δικαιολογητικών προςκομύζονται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα ςτην αναθϋτουςα
αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα ςτοιχεύα τησ ηλεκτρονικόσ προςφορϊσ τα
οπούα απαιτεύται να προςκομιςθούν ςε πρωτότυπη μορφό ςύμφωνα με τον Ν.4250/2014. Σϋτοια
ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ εύναι ενδεικτικϊ η εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ, τα πρωτότυπα
ϋγγραφα τα οπούα ϋχουν εκδοθεύ από ιδιωτικούσ φορεύσ και δεν φϋρουν επικύρωςη από δικηγόρο,
καθώσ και τα ϋγγραφα που φϋρουν τη φραγύδα τησ Φϊγησ (Apostille).
Δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα οπούα φϋρουν
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ
Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΥΕΚ, τα τεχνικϊ φυλλϊδια και όςα ςτοιχεύα και
δικαιολογητικϊ προβλϋπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούνται να αποδϋχονται
αντύγραφα των πρωτοτύπων.
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Για απόςυρςη υποβληθεύςασ προςφορϊσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ τησ
προςφορϊσ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 15 τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ
Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017).
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να ζητεύ από τουσ προςφϋροντεσ ςε οποιοδόποτε χρονικό
ςημεύο κατϊ την διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να υποβϊλλουν όλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, όταν
αυτό απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ διαδικαςύασ (παρ. 5, ϊρθρου 79 του Ν.4412/2016).
Επιςημαύνεται περύ νομικών προςώπων ότι όλεσ οι Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ, ςε οποιοδόποτε
ςτϊδιο του διαγωνιςμού, οι οπούεσ προςκομύζονται ηλεκτρονικϊ ό όχι, από τον ςυμμετϋχοντα ό
τρύτο, θα πρϋπει επύ ποινό απαραδϋκτου να φϋρουν εταιρικό ςφραγύδα. Αν υπογρϊφονται
ψηφιακϊ, η ημερομηνύα τησ ψηφιακόσ υπογραφόσ δεν εύναι απαραύτητο να ςυμπύπτει με την
ημερομηνύα τησ δόλωςησ αρκεύ να εύναι μεταγενϋςτερό τησ, και οι δύο όμωσ ημερομηνύεσ θα πρϋπει
να εύναι από την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ ςτη επύςημη εφημερύδα τησ
Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ και μϋχρι την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ τησ.
ΑΡΘΡΟ 18: Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακϋλου Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ/ Σεχνικό
Προςφορϊ
18.1 Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ.
Οι προςφϋροντεσ υποβϊλουν ηλεκτρονικϊ μαζύ με την προςφορϊ τουσ, εγκαύρωσ και
προςηκόντωσ, επύ ποινό αποκλειςμού, τα δικαιολογητικϊ, ςε μορφό αρχεύου .pdf ςύμφωνα με το
ϊρθρο 15 τησ ΤΑ Αριθμ.56902/215/17 «Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», όπωσ αναλυτικϊ
περιγρϊφονται κατωτϋρω:
18.1.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμό, (βλ. ϊρθρο 22 τησ παρούςησ).
18.1.2 Σο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτο
ϊρθρο 79 του Ν.4412/2016. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο

Σ.Ε.Τ.Δ.

(Παρϊρτημα VI), το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ, ωσ προκαταρκτικό
απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 14 (Λόγοι αποκλειςμού) και
πλόρωςησ των κατϊ περύπτωςη κριτηρύων επιλογόσ του ϊρθρου 15 (Κριτόρια Επιλογόσ)
αντύςτοιχα τησ παρούςησ διακόρυξησ. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό
προςφορϊ, υποβϊλλουν το Σ.Ε.Τ.Δ. (ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο) για κϊθε οικονομικό φορϋα που
ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη.
18.2 Σεχνικό Προςφορϊ
Η Σεχνικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του
ςυςτόματοσ. τη ςυνϋχεια, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό ηλεκτρονικό αρχεύο, ςε μορφό pdf, το
οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται από τον προςφϋροντα. Σα ςτοιχεύα που
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περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του παραγόμενου ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικού αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη περύπτωςη, το
ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο προςφϋρων καλεύται να παρϊγει εκ νϋου το ηλεκτρονικό
αρχεύο pdf.
Με την ηλεκτρονικό τεχνικό προςφορϊ του ο ςυμμετϋχων υποβϊλλει ηλεκτρονικϊ όλα τα
απαιτούμενα ϋγγραφα τα οπούα αφορούν ςτην τεχνικό του προςφορϊ, δηλαδό οποιοδόποτε
τεχνικό ό ϊλλο ςτοιχεύο (π.χ. Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ, προδιαγραφϋσ) απαιτεύται να προςκομιςτεύ
κατϊ το ςτϊδιο τησ αρχικόσ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ ςτο ςτϊδιο Δικαιολογητικϊ /Σεχνικό
προςφορϊ με την τεχνικό προςφορϊ του ςυμμετϋχοντα, ώςτε να ελεγχθούν από την
επιτροπό αξιολόγηςησ. Εφόςον οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ δεν ϋχουν αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό τουσ
ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ, ο προςφϋρων επιςυνϊπτει ςτην τεχνικό του
προςφορϊ τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα, υπογρϊφοντασ ψηφιακϊ μόνο όςα εξ αυτών ςυντϊςςει
και υπογρϊφει ο ύδιοσ.
ΑΡΘΡΟ 19 : Περιεχόμενο ηλεκτρονικού φακϋλου Οικονομικό Προςφορϊ
19.1 τον (υπο)φϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» περιλαμβϊνεται η
οικονομικό προςφορϊ του ςυμμετϋχοντα.
19.2 Η Οικονομικό Προςφορϊ υποβϊλλεται ηλεκτρονικϊ επύ ποινό απορρύψεωσ ςτον (υπό)
φϊκελο «Οικονομικό Προςφορϊ».
19.3 Η οικονομικό προςφορϊ, ςυντϊςςεται ςυμπληρώνοντασ την αντύςτοιχη ειδικό
ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ. την ςυνϋχεια, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό ηλεκτρονικό
αρχεύο, ςε μορφό .pdf, το οπούο υπογρϊφεται ψηφιακϊ και υποβϊλλεται από τον ςυμμετϋχοντα. Σα
ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην ειδικό ηλεκτρονικό φόρμα του ςυςτόματοσ και του
παραγόμενου ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνου ηλεκτρονικού αρχεύου πρϋπει να ταυτύζονται. ε αντύθετη
περύπτωςη, το ςύςτημα παρϊγει ςχετικό μόνυμα και ο οικονομικόσ φορϋασ καλεύται να παρϊγει εκ
νϋου το ηλεκτρονικό αρχεύο .pdf. Εφόςον η οικονομικό προςφορϊ δεν ϋχει αποτυπωθεύ ςτο ςύνολό
τησ ςτισ ειδικϋσ ηλεκτρονικϋσ φόρμεσ του ςυςτόματοσ, ο οικονομικόσ φορϋασ επιςυνϊπτει
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνα τα ςχετικϊ ηλεκτρονικϊ αρχεύα.
19.4 χετικϊ με την οικονομικό προςφορϊ των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό για την
αςφϊλιςη των ακινότων του Ε.Σ.Ε.Α.Π., καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει,
ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ που προςφϋρει την πλϋον ςυμφϋρουςα ετόςια προςφορϊ μόνο
βϊςει τιμόσ, εφόςον η προςφορϊ εύναι εντόσ των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών όρων τησ
διακόρυξησ ςε ςυνδυαςμό με τισ λοιπϋσ ςχετικϋσ διατϊξεισ του παρόντοσ.
Ο προςφϋρων θα αναφϋρει ςτην προςφορϊ του και θα αποτυπώςει ςτο ςύςτημα την τιμό
τησ προφορϊσ επύ των τιμών Αναφορϊσ του ενδεικτικού προώπολογιςμού για την ετόςια αςφϊλιςη
των ακινότων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει.
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Ο προςφϋρων θα επιςυνϊψει επύ ποινό αποκλειςμού ςτην ηλεκτρονικό οικονομικό
προςφορϊ του ςυμπληρωμϋνο και ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο το εξόσ ηλεκτρονικό αρχεύο ςτο οπούο
θα αποτυπώνεται η οικονομικό προςφορϊ του ςε μορφό pdf:
-

Σο ςυνημμϋνο ςτην παρούςα διακόρυξη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V «ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ»
Εφόςον από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η προςφορϊ
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
19.5

Όλα τα οικονομικϊ μεγϋθη, τα οπούα θα περιλαμβϊνονται ςτον φϊκελο αυτό, θα

εύναι εκφραςμϋνα ςε ΕΤΡΨ (€).
19.6

Οι Διαγωνιζόμενοι που θα υποβϊλουν Οικονομικό Προςφορϊ υπό όρουσ ό αιρϋςεισ ό

που θα υποβϊλουν αόριςτη προςφορϊ αποκλεύονται από τον Διαγωνιςμό.
19.7

Προςφορϊ που θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ τησ προςφερόμενησ ςυνολικόσ τιμόσ ό

των επιμϋρουσ τιμών απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.
19.8

Αντιπροςφορϋσ

δεν

γύνονται

δεκτϋσ

και

ςε

περύπτωςη

υποβολόσ

τουσ

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
19.9

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και ςε περύπτωςη υποβολόσ τουσ

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
19.10 Οι τιμϋσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ, που θα δοθούν από τουσ ενδιαφερόμενουσ, με
τον παραπϊνω τρόπο αποτελούν την τελικό τιμό τησ προςφορϊσ τουσ για την πλόρη, επιτυχό και
εμπρόθεςμη εκτϋλεςη των υπό παροχό υπηρεςιών και τεκμαύρεται ότι για τον προςδιοριςμό τουσ
ϋχουν ςυνυπολογιςθεύ και ληφθεύ υπόψη όλεσ οι δαπϊνεσ για φόρουσ, ειςφορϋσ, τϋλη, κρατόςεισ,
με τα οπούα βαρύνεται ο ανϊδοχοσ. Επιςημαύνεται ότι η παρούςα ςύμβαςη δεν υπόκειται ςε
ποςοςτό Υ.Π.Α..
19.11 Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ για την ετόςια αςφϊλιςη ακινότων ιδιοκτηςύασ Ε.Σ.Ε.Α.ΕΠ.,
καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει, δεςμεύουν τον Ανϊδοχο και θα παραμεύνουν
ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ και δε θα τεθούν ςε αναθεώρηςη, για οποιοδόποτε
λόγο ό αιτύα εκτόσ εϊν υπϊρξει παρϋμβαςη του αρμόδιου Τπουργεύου όςον αφορϊ ςε τυχόν
αναπροςαρμογό των κατώτατων υποχρεωτικών ορύων αςφϊλιςησ.
19.12 Οι οικονομικϋσ προςφορϋσ για την ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου θα εύναι
ετόςιεσ

και

θα

εξετϊζονται

για

κϊθε

τμόμα

ϋργου

χωριςτϊ.

υγκεκριμϋνα:
το τμόμα Α) για την αςφϊλιςη πυρόσ των ακινότων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π και αςτικόσ ευθύνησ προσ
τρύτουσ και εργοδοτικόσ αςτικόσ ευθύνησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. για τον Κλϊδο Επικουρικόσ
Αςφϊλιςησ του Υορϋα, καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει και
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το τμόμα Β) για την αςφϊλιςη πυρόσ των ακινότων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π και αςτικόσ ευθύνησ προσ
τρύτουσ και εργοδοτικόσ αςτικόσ ευθύνησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. για τον Κλϊδο Εφϊπαξ Παροχών του
Υορϋα, καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει
19.13 Επιςημαύνεται ότι η προκύπτουςα τιμό, τησ ςυμμετοχόσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ
για την ετόςια αςφϊλιςη των ακινότων, καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει, δεν θα
πρϋπει να ξεπερνϊ την αντύςτοιχη προώπολογιςθεύςα δαπϊνη.
19.14 Διευκρινύςεισ που δύνονται από τουσ προςφϋροντεσ οποτεδόποτε μετϊ την λόξη
χρόνου κατϊθεςησ των προςφορών τουσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ.
Μετϊ την κατϊθεςη τησ προςφορϊσ, επύ νομύμωσ υποβληθϋντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόμενοι παρϋχουν διευκρινύςεισ ηλεκτρονικϊ μόνο όταν αυτϋσ ζητούνται κατόπιν
εγγρϊφου τησ Τπηρεςύασ, μετϊ από αύτημα του οργϊνου (επιτροπό αξιολόγηςησ του
διαγωνιςμού). Από τισ διευκρινύςεισ, οι οπούεσ παρϋχονται, ςύμφωνα με τα παραπϊνω,
λαμβϊνονται υπόψη μόνο εκεύνεσ που αναφϋρονται ςτα ςημεύα για τα οπούα υποβλόθηκε ςχετικό
αύτημα από το αρμόδιο όργανο.
19.15 Εϊν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι υπερβολικϊ χαμηλϋσ, οι
προςφορϋσ θα εξετϊζονται λεπτομερώσ πριν την ϋκδοςη τησ απόφαςησ κατακύρωςησ. Για το
ςκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προςφϋροντα να παραςχεθούν εγγρϊφωσ οι αναγκαύεσ
διευκρινύςεισ που να εξηγούν την τιμό ό το κόςτοσ που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ
ςχετικόσ πρόςκληςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 88 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20 : Φρόνοσ Ιςχύοσ Προςφορών

20.1 Οι προςφορϋσ ιςχύουν με ποινό αποκλειςμού χωρύσ καμύα αλλαγό ανεξϊρτητα από
οποιαδόποτε αλλαγό τησ ιςοτιμύασ του ευρώ προσ ξϋνα νομύςματα, για χρονικό διϊςτημα εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημϋρα τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ
ηλεκτρονικόσ υποβολόσ προςφορών.
20.2 Προςφορϊ που ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο, θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Σο
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. μπορεύ με ϋγγραφο αύτημα προσ τουσ διαγωνιζόμενουσ να ζητόςει την αποδοχό τησ
παρϊταςησ του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ πριν από τη λόξη τησ, για προθεςμύα κατϊ ανώτατο
όριο εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών. Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω χρονικού
ορύου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, ματαιώνεται το αποτϋλεςμα του διαγωνιςμού με τισ
επιφυλϊξεισ των οριζομϋνων ςτην παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 97 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 21 : Λόγοι απόρριψησ προςφορών
21.1 H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ
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των προςφορών, απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ:
α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται
πιο πϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 17.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 17.2
(Φρόνοσ και τρόποσ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ προςφορών), ςτα ϊρθρα 18 (Περιεχόμενο
ηλεκτρονικού φακϋλου Δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ/Σεχνικό προςφορϊ), 19 (Περιεχόμενο
ηλεκτρονικού φακϋλου Οικονομικό προςφορϊ), 20 (Φρόνοσ Ιςχύοσ Προςφορών), 23 (Ηλεκτρονικό
Αποςφρϊγιςη - αξιολόγηςη προςφορών) και 24 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών
κατακύρωςησ – Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ - Αξιολόγηςη) τησ παρούςασ,
β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται
ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν
αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο
23.5 τησ παρούςησ διακόρυξησ,
γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 23.5 τησ παρούςασ και το ϊρθρο 102 του Ν.4412/2016,
δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,
ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ
προςφορϋσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει, υπό τουσ όρουσ τησ παραγρϊφου 14.3 περ. γ τησ
παρούςασ ( περ. γ΄ τησ παρ. 4 του ϊρθρου 73 του Ν.4412/2016) και ςτην περύπτωςη ενώςεων
οικονομικών φορϋων με κοινϊ μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που
ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλη ενώςεων, ςτ) η οπούα εύναι υπό αύρεςη,
ζ) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ,
η) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα
ϋγγραφα τησ παρούςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ
προδιαγραφϋσ τησ ςύμβαςησ.
ΑΡΘΡΟ 22 : Εγγυόςεισ
22.1 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ.
Κϊθε προςφορϊ ςυμμετϋχοντα οικονομικού φορϋα ςυνοδεύεται υποχρεωτικϊ από
εγγύηςη ςυμμετοχόσ για ποςό που θα καλύπτει το 1% τησ ςυνολικόσ προώπολογιςθεύςησ
δαπϊνησ επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, ανϊ τμόμα ϋργου. Η εγγύηςη πρϋπει να ιςχύει
τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ την λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ που
ορύζεται ςτη διακόρυξη. Εγγύηςη που αναφϋρει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη.
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Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη τησ προςφορϊσ, να ζητϊ από τον προςφϋροντα να
παρατεύνει, πριν τη λόξη τουσ, τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ.
Σα απαιτούμενο ποςό τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ για να γύνει αποδεκτό η προφορϊ
ανϋρχεται για το τμόμα Α’ : 580,00 € και για το τμόμα Β’ 720,00 €.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτον ανϊδοχο με την προςκόμιςη τησ εγγύηςησ καλόσ
εκτϋλεςησ.
Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ επιςτρϋφεται ςτουσ λοιπούσ προςφϋροντεσ μετϊ:
αα) την ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ προςφυγόσ ό την ϋκδοςη απόφαςησ
επύ αςκηθεύςασ προςφυγόσ κατϊ τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ββ) την ϊπρακτη πϊροδο τησ
προθεςμύασ ϊςκηςησ αςφαλιςτικών μϋτρων ό την ϋκδοςη απόφαςησ επ’ αυτών, και γγ) την
ολοκλόρωςη του προςυμβατικού ελϋγχου από το Ελεγκτικό υνϋδριο, ςύμφωνα με το ϊρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτεύται.
22.2 Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ.
Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτον οπούο ϋγινε η κατακύρωςη, υποχρεούται να καταθϋςει
εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ των όρων τησ ςύμβαςησ, το ύψοσ τησ οπούασ αντιςτοιχεύ ςε
ποςοςτό 5% τησ ςυνολικόσ ςυμβατικόσ αξύασ. Η εγγύηςη κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό
τησ ςύμβαςησ.
Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό
παραλαβό του ςυνόλου του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ και την εκκαθϊριςη όλων των
απαιτόςεων.
22.3 Οι εγγυόςεισ των παρ. 22.1 και 22.2 εκδύδονται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο
72 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 23 : Ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη - αξιολόγηςη προςφορών
23.1 Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται την ημερομηνύα που ϋχει
καθοριςτεύ, μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςύςτημα οργϊνων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ,
εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων
και διαδικαςιών.
23.2 Κατϊ την προαναφερόμενη ημερομηνύα και ώρα γύνεται αποςφρϊγιςη των
ηλεκτρονικών (υπό)φακϋλων «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ Σεχνικό Προςφορϊ». Οι ηλεκτρονικού
(υπό)φϊκελοι των οικονομικών προςφορών αποςφραγύζονται ηλεκτρονικϊ μϋςω των αρμόδιων
πιςτοποιημϋνων ςτο ςύςτημα των γνωμοδοτικών οργϊνων του ϊρθρου 221 του Ν.4412/2016, ςε
ημερομηνύα και ώρα που θα γνωςτοποιηθεύ ςε αυτούσ των οπούων οι προςφορϋσ κρύθηκαν
αποδεκτϋσ μετϊ την αξιολόγηςη των λοιπών ςτοιχεύων αυτών.
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23.3 Η ηλεκτρονικό Αποςφρϊγιςη του (υπό)φακϋλου «Δικαιολογητικϊ κατακύρωςησ», θα
πραγματοποιηθεύ επύςησ κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που θα ορύςει η αναθϋτουςα αρχό.
23.4 Με την αποςφρϊγιςη των ωσ ϊνω φακϋλων, ανϊ ςτϊδιο, κϊθε προςφϋρων που
ςυνεχύζει ςε επόμενο ςτϊδιο αποκτϊ πρόςβαςη ςτισ λοιπϋσ προςφορϋσ και τα υποβληθϋντα
δικαιολογητικϊ τουσ, με την επιφύλαξη των πτυχών εκεύνων τησ κϊθε προςφορϊσ που ϋχουν
χαρακτηριςθεύ ωσ εμπιςτευτικϋσ.
23.5 Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να καλϋςει τουσ οικονομικούσ φορεύσ να ςυμπληρώςουν ό
να διευκρινύςουν τα ϋγγραφα ό δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ, ό να διευκρινύςουν το
περιεχόμενο τησ τεχνικόσ ό οικονομικόσ προςφορϊσ τουσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 102 του
Ν.4412/2016.
23.6 Μετϊ την ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών η Αναθϋτουςα Αρχό προβαύνει
ςτην αξιολόγηςη αυτών μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ύςτημα γνωμοδοτικών
οργϊνων τησ, εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κειμϋνων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων
ςυμβϊςεων και των διαδικαςιών τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
υγκεκριμϋνα μϋςα από το ύςτημα :
Η αρμόδια επιτροπό αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού, που ϋχει οριςθεύ από την αναθϋτουςα
αρχό και τα μϋλη τησ, πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ του ςυςτόματοσ, προβαύνει ςτη διαδικαςύα ελϋγχου
και αξιολόγηςησ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ/τεχνικόσ προςφορϊσ.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπό καταχωρεύ όςουσ υπϋβαλαν προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα
αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου αυτών ςε πρακτικό, το οπούο
υπογρϊφεται από τα μϋλη του οργϊνου.
β) τη ςυνϋχεια το αρμόδιο όργανο προβαύνει ςτην αξιολόγηςη τησ τεχνικόσ
προςφορϊσ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ των εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ και ςυντϊςςει πρακτικό, το
οπούο υπογρϊφεται από τα μϋλη τησ, για την απόρριψη των τεχνικών προςφορών που δεν γύνονται
αποδεκτϋσ και την αποδοχό των τεχνικών προςφορών με βϊςη τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ.
Σα ανωτϋρω υπό ςτοιχεύα α’ και β’ ςτϊδια μπορεύ να γύνονται και ενιαύα με τη ςύνταξη ενόσ
πρακτικού από την επιτροπό του διαγωνιςμού.
γ) Οι κατϊ τα ανωτϋρω ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι με τα οικονομικϊ ςτοιχεύα των
προςφορών, μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αξιολόγηςησ των λοιπών ςτοιχεύων των προςφορών,
αποςφραγύζονται κατϊ την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην πρόςκληςη μϋςω τησ
επικοινωνύασ του ΕΗΔΗ. Για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ τα προηγούμενα α΄
και β’ ςημεύα οι φϊκελοι τησ οικονομικόσ προςφορϊσ δεν αποςφραγύζονται αλλϊ τηρούνται από
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την αναθϋτουςα αρχό μϋχρι την οριςτικό επύλυςη τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ωσ ϊνω
διαδικαςύα ςύμφωνα με το ϊρθρο 27 τησ παρούςασ.
δ) Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ προβαύνει ςτην αξιολόγηςη των οικονομικών προςφορών
και ςυντϊςςει πρακτικό ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την αποδοχό ό απόρριψό τουσ, με
βϊςη το οριζόμενο με την παρούςα κριτόριο ανϊθεςησ και την ανϊδειξη του προςωρινού αναδόχου.
Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ που
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10)
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα
ϊρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016.
Προςωρινόσ ανϊδοχοσ θα αναδειχθεύ ο οικονομικόσ φορϋασ που θα προςφϋρει την πλϋον
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ τιμόσ για την ετόςια αςφϊλιςη των
ακινότων του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει, εφόςον κριθεύ ότι η
προςφορϊ του πληρού τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ από την Επιτροπό
αξιολόγηςησ του διαγωνιςμού.
ΑΡΘΡΟ 24 : Πρόςκληςη υποβολόσ Δικαιολογητικών κατακύρωςησ – Δικαιολογητικϊ
κατακύρωςησ - Αξιολόγηςη
24.1 Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, ειδοποιεύται εγγρϊφωσ ο προςφϋρων, ςτον
οπούον πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη («προςωρινόσ ανϊδοχοσ»), να υποβϊλει εντόσ
προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε
αυτόν, τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του
Ν.4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη ςυνδρομό των
λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 14 τησ παρούςησ, καθώσ και για την πλόρωςη των κριτηρύων
ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 15 τησ παρούςησ, τα οπούα εύναι τα ακόλουθα:
α) Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ϋκδοςησ το ανώτερο του τελευταύου τριμόνου από την
ημερομηνύα τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου, από το
οπούο να προκύπτει ότι δεν ϋχει καταδικαςθεύ για οποιοδόποτε αδύκημα ςύμφωνα με το ϊρθρο 14
τησ παρούςησ. Τπόχρεοι ςτη προςκόμιςη αυτού εύναι: φυςικϊ πρόςωπα, ομόρρυθμοι εταύροι και
διαχειριςτϋσ Ο.Ε. Ε.Ε., διαχειριςτϋσ Ε.Π.Ε, και ΙΚΕ, πρόεδροσ, Δ/νων ύμβουλοσ και μϋλη Δ.. για Α.Ε.
όπωσ αναφϋρονται ςτο τελευταύο τροποποιημϋνο καταςτατικό τησ εταιρύασ (ΥΕΚ Σροποπούηςησ)
και το οπούο οφεύλουν επύ ποινό αποκλειςμού να καταθϋςουν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικϊ, ενώ
ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη νομικού προςώπου οι νόμιμοι εκπρόςωποι του.
ε περύπτωςη που το απόςπαςμα ποινικού μητρώου δεν εύναι λευκό θα υποβϊλλεται
ϋνορκη βεβαύωςη ενώπιον δικαςτικόσ αρχόσ ό υμβολαιογρϊφου, περύ των αδικημϊτων που
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αφορούν οι καταδύκεσ που εύναι γραμμϋνεσ ςτο μητρώο. Αν από την ϋνορκη βεβαύωςη προκύπτει
ότι κϊποια από τισ καταδύκεσ αφορϊ αδύκημα που θα μπορούςε να προκαλϋςει αποκλειςμό του
διαγωνιζομϋνου, προςκομύζεται η καταδικαςτικό απόφαςη προκειμϋνου να διαπιςτωθεύ αν το
αδύκημα αφορϊ τουσ λόγουσ που αναφϋρονται ςτην παρ. 14.1 του ϊρθρου 14 τησ παρούςησ. Η
ϋνορκη βεβαύωςη διατηρεύ την ιςχύ τησ για όςο χρόνο αντιςτοιχεύ ςτο περιεχόμενο του ποινικού
μητρώου.
β) Πιςτοποιητικϊ ςε ιςχύ αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ϋκδοςησ το
ανώτερο του τελευταύου εξαμόνου από την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των
δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου, από τα οπούα να προκύπτει ότι δεν τελεύ υπό πτώχευςη,
εκκαθϊριςη, αναγκαςτικό διαχεύριςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό ϊλλη ανϊλογη κατϊςταςη και ότι
δεν τελεύ υπό διαδικαςύα κόρυξησ ςε πτώχευςη, ϋκδοςησ αναγκαςτικόσ εκκαθϊριςησ,
αναγκαςτικόσ διαχεύριςησ, πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό υπό ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα.
γ) Υορολογικό ενημερότητα: πιςτοποιητικό που εκδύδεται από αρμόδια Αρχό, από το
οπούο να προκύπτει ότι κατϊ την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών
προςωρινού αναδόχου, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ.
δ) Πιςτοποιητικό που εκδύδεται από αρμόδια κατϊ περύπτωςη αρχό από το οπούο να
προκύπτει ότι κατϊ την ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών προςωρινού
αναδόχου, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ
αςφϊλιςησ (αςφαλιςτικό ενημερότητα), Εφόςον ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό
ϋχει την εγκατϊςταςη του ςτην Ελλϊδα, αντύςτοιχο πιςτοποιητικό ότι εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, τόςο τησ κύριασ όςο και τησ
επικουρικόσ αςφϊλιςησ.
ε) Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ τησ παραγρϊφου 15.1 (απόδειξη καταλληλόλητασ για
την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) προςκομύζουν:


Πιςτοποιητικό επαγγελματικού μητρώου ό του οικεύου επιμελητηρύου, με το

οπούο θα πιςτοποιεύται η εγγραφό του ς' αυτό και το ειδικό επϊγγελμϊ του ό βεβαύωςη ϊςκηςησ
επαγγϋλματοσ από αρμόδια δημόςια αρχό, από το οπούο προκύπτει ότι εύναι εγγεγραμμϋνοι
κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών του διαγωνιςμού και εξακολουθούν να
παραμϋνουν εγγεγραμμϋνοι μϋχρι την επύδοςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, καθώσ επύςησ
και το ειδικό επϊγγελμα τουσ, ϋκδοςησ το ανώτερο του τελευταύου τριμόνου από την ημερομηνύα
τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου


Βεβαύωςη (ό πιςτοποιητικό), τησ κατϊ περύπτωςη εποπτεύουςασ αρχόσ τησ χώρασ

εγκατϊςταςησ ςχετικϊ με την ϊδεια λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ με ημερομηνύα ϋκδοςησ εντόσ
τριμόνου από την ημερομηνύα τησ ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών προςωρινού
αναδόχου.
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ε περύπτωςη εγκατϊςταςόσ του ςτην αλλοδαπό, τα δικαιολογητικϊ των παραπϊνω
εδαφύων (β) ϋωσ και (ε) (για την περύπτωςη ε’ ϊδεια λειτουργύασ αντύςτοιχη ςύμφωνα με τη
νομοθεςύα) εκδύδονται με βϊςη την ιςχύουςα νομοθεςύα τησ χώρασ που εύναι εγκατεςτημϋνοι, από
την οπούα εκδύδεται το ςχετικό πιςτοποιητικό.
ςτ) Κατϊλογοσ ςυμβϊςεων των τριών (3) τελευταύων ετών, οι οπούεσ να
αποδεικνύουν εμπειρύα ςε αντύςτοιχεσ υπηρεςύεσ. Οι παραπϊνω ςυμβϊςεισ θα πρϋπει να
ςυνοδεύονται από κατϊλληλεσ ςυςτϊςεισ – ςυνεργαςύασ από τουσ δημόςιουσ φορεύσ
υλοπούηςησ των υπηρεςιών. Αν πρόκειται για ιδιωτικό φορϋα, αντύςτοιχα αποδεικτικϊ.
ζ) Νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα – εκπροςώπηςησ.
η) Αποδεικτικϊ μϋςα (π.χ. ιςολογιςμού, οικονομικϋσ καταςτϊςεισ κ.λπ.) που αφορούν
την Οικονομικό και Φρηματοοικονομικό Επϊρκεια του οικονομικού φορϋα του ϊρθρου 15.2
τησ διακόρυξησ.
Οι Ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα
παραπϊνω, κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην
Ϊνωςη, ςύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
Επιπλϋον, το Ε.ΣΕ.Α.Ε.Π. δικαιούται να ζητόςει από τον Ανϊδοχο οποιαδόποτε
δικαιολογητικϊ, πιςτοποιητικϊ, ϋγγραφα ό πληροφορύεσ απαιτούνται κατϊ την κρύςη του, για την
υπογραφό τησ ύμβαςησ.
ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: ε περύπτωςη που ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ πρόκειται να
ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, οφεύλει να ςυνυποβϊλει όλα τα δικαιολογητικϊ των
φορϋων ςτουσ οπούουσ θα ςτηριχθεύ, τα οπούα αποδεικνύουν ότι πληρούν, κατϊ περύπτωςη, τα
κριτόρια επιλογόσ (ϊρθρο 15 τησ παρούςησ) και δεν ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού του ϊρθρου
14 τησ παρούςησ.
Όλα τα αναφερόμενα ςτο ϊρθρο αυτό δικαιολογητικϊ οφεύλει ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ να
τα υποβϊλλει εντόσ τησ ταςςόμενησ προθεςμύασ του ϊρθρου 24.1 τησ παρούςησ.
Σα εν λόγω δικαιολογητικϊ, υποβϊλλονται από τον προςφϋροντα («προςωρινό ανϊδοχο»),
ηλεκτρονικϊ μϋςω του ςυςτόματοσ, ςε μορφό αρχεύων pdf και προςκομύζονται κατϊ περύπτωςη
από αυτόν εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ.
Δεν προςκομύζονται ςε ϋντυπη μορφό ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ τα οπούα φϋρουν
εγκεκριμϋνη προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό ό προηγμϋνη ηλεκτρονικό υπογραφό με χρόςη
εγκεκριμϋνων πιςτοποιητικών ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ Τπουργικόσ Απόφαςησ
Αριθμ.56902/215 (ΥΕΚ 1924/Β’ 2-6-2017), τα ΥΕΚ, τα τεχνικϊ φυλλϊδια και όςα ςτοιχεύα και
δικαιολογητικϊ προβλϋπεται από το Ν.4250/2014 ότι οι φορεύσ υποχρεούνται να αποδϋχονται
αντύγραφα των πρωτοτύπων.
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Με την παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, το ςύςτημα εκδύδει επιβεβαύωςη τησ
παραλαβόσ τουσ και αποςτϋλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μόνυμα ς’ αυτόν ςτον οπούο πρόκειται
να γύνει η κατακύρωςη.
Σα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται εμπρόθεςμα ςτην αναθϋτουςα αρχό ςε ςφραγιςμϋνο
φϊκελο, ο οπούοσ παραδύδεται ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ.
24.2 Αν δεν προςκομιςθούν ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υποβλόθηκαν, παρϋχεται
προθεςμύα ςτον προςωρινό ανϊδοχο να τα προςκομύςει ό να τα ςυμπληρώςει εντόσ πϋντε (5)
ημερών από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν. Η αναθϋτουςα αρχό
μπορεύ να παρατεύνει την ωσ ϊνω προθεςμύα, εφόςον αιτιολογεύται αυτό επαρκώσ και κατ'
ανώτατο όριο για δεκαπϋντε (15) επιπλϋον ημϋρεσ.
24.3 Αν, κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που
δηλώθηκαν εύναι ψευδό ό ανακριβό, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και, με την
επιφύλαξη του ϊρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη
ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 τησ παρούςησ, η κατακύρωςη
γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό
ϊποψη προςφορϊ (βϊςει του κριτηρύου ανϊθεςησ τησ παρούςασ), χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η
προςφορϊ του προςφϋροντοσ που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υπϋβαλε
αληθό ό ακριβό δόλωςη η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται.
24.4 Αν ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ δεν υποβϊλει ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, των παραπϊνω δικαιολογητικών, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ
και καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, που εύχε προςκομιςθεύ
ςύμφωνα με το ϊρθρο 22 τησ παρούςησ, και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που
υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ (βϊςει του
κριτηρύου ανϊθεςησ τησ παρούςασ), χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η προςφορϊ του προςφϋροντοσ
που απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν προςκομύζει ϋνα ό περιςςότερα από τα
απαιτούμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.
24.5 Αν από τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και
εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύεται η μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 14 τησ
παρούςησ ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςότερων από τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ
επιλογόσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 15 τησ παρούςησ, ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ
και, με την επιφύλαξη του ϊρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ
η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του, και η κατακύρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλε την
αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ (βϊςει του κριτηρύου
ανϊθεςησ τησ παρούςασ), χωρύσ να λαμβϊνεται υπόψη η προςφορϊ του προςφϋροντοσ που
απορρύφθηκε. Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν αποδεύξει τη μη ςυνδρομό των λόγων
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αποκλειςμού του ϊρθρου 14 ό και ότι πληρού τα κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ του ϊρθρου 15 τησ
παρούςησ ςύμφωνα και με το ϊρθρο 75 του Ν.4412/2016, η διαδικαςύα ματαιώνεται.
24.6 Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο
όργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απόφαςησ εύτε για την κόρυξη του προςωρινού
αναδόχου ωσ εκπτώτου εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ κατϊ τισ παραγρϊφουσ 24.3, 24.4 ό
24.5 εύτε για την κατακύρωςη τησ ςύμβαςησ. Σο πρακτικό με τα αποτελϋςματα του ελϋγχου των
παραπϊνω δικαιολογητικών υποβϊλλεται ςτο Σμόμα Προμηθειών τησ Διεύθυνςησ Περιουςύασ και
Προμηθειών.
24.7 Όςοι υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω
δικαιολογητικών που κατατϋθηκαν και αναρτόθηκαν μϋςω του ΕΗΔΗ, κατϊ τα οριζόμενα ςτα
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ και ςτισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016.
24.8 Προςκομιζόμενεσ υπεύθυνεσ δηλώςεισ υπογρϊφονται ψηφιακϊ από τουσ ϋχοντεσ
υποχρϋωςη και δεν απαιτεύται ςχετικό θεώρηςη. ε περύπτωςη μη ύπαρξησ ψηφιακόσ υπογραφόσ,
απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ (μόνον για τισ Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ που δεν
αφορούν τον υμμετϋχοντα οικονομικό φορϋα που υποβϊλει προςφορϊ και δεν υπογρϊφει ο
ύδιοσ).
24.9 Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη του φακϋλου «Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ» του
προςφϋροντοσ ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η κατακύρωςη, θα γύνει την ημερομηνύα που θα
οριςτεύ από την αρμόδια επιτροπό, μετϊ την προςκόμιςη των δικαιολογητικών ςε ϋντυπη μορφό,
ύςτερα από ςχετικό ειδοπούηςη των ςυμμετεχόντων που υπϋβαλαν παραδεκτϋσ προςφορϋσ και
δικαιούνται να λϊβουν γνώςη των δικαιολογητικών που υπεβλόθηςαν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 103
του Ν.4412/2016.
ε περύπτωςη που ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει πριν τη λόξη τησ καταληκτικόσ
ημερομηνύασ υποβολόσ τουσ, ηλεκτρονικϊ τα δικαιολογητικϊ, και προςκομύςει και ϋντυπα, όςα εξ
αυτών ϋχει υποχρϋωςη και για την ϋντυπη υποβολό τουσ μϋςω κεντρικού πρωτοκόλλου του
Δόμου, τότε ορύζεται με την παρούςα ότι η αποςφρϊγιςη θα γύνει ςε χρόνο νωρύτερα από τισ ωσ
ϊνω προθεςμύεσ, ϊμεςα μετϊ και την ϋντυπη παραλαβό των ωσ ϊνω δικαιολογητικών, αφού
προηγηθεύ ηλεκτρονικϊ ςχετικό ειδοπούηςη μϋςω τησ επικοινωνύασ του ΕΗΔΗ από την
αναθϋτουςα αρχό.
Η αποςφρϊγιςη γύνεται μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςύςτημα οργϊνων τησ
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την ανϊθεςη
δημοςύων ςυμβϊςεων και διαδικαςιών.
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Αμϋςωσ μετϊ την ανωτϋρω ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη, οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμό
θα ϋχουν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο του φακϋλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωςησ που αποςφραγύςθηκε.
ΑΡΘΡΟ 25 : Κατακύρωςη - ύναψη ύμβαςησ
25.1 Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων
των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα,
εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα (fax),
ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, κλπ., επύ αποδεύξει.
Μετϊ την ϊπρακτη πϊροδο των προθεςμιών ϊςκηςησ των προβλεπόμενων ςτισ κεύμενεσ
διατϊξεισ βοηθημϊτων και μϋςων ςτο ςτϊδιο τησ προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ Προςταςύασ και
από τισ αποφϊςεισ αναςτολών επύ αυτών, πιςτοποιημϋνοι χρόςτεσ του φορϋα διενϋργειασ του
διαγωνιςμού κοινοποιούν την απόφαςη κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και τον
προςκαλούν να υποβϊλλει επικαιροποιημϋνα τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 80 του ν. 4412/2016
εφόςον απαιτηθεύ, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη.
25.2 Μετϊ την επϋλευςη των ϋννομων αποτελεςμϊτων τησ απόφαςησ κατακύρωςησ, η
αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού,
προςκομύζοντασ την κατϊ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 22 εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ.
25.3 Με την ανακούνωςη η ςύμβαςη θεωρεύται ότι ϋχει ςυναφθεύ και η υπογραφό του
ςυμφωνητικού ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα. Εϊν ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το
ςυμφωνητικό, μϋςα ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην ειδικό πρόςκληςη, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ,
καταπύπτει υπϋρ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ η εγγύηςη ςυμμετοχόσ του και η κατακύρωςη γύνεται
ςτον προςφϋροντα που υπϋβαλλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ (βϊςει του κριτηρύου ανϊθεςησ τησ παρούςασ). Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν
προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται. Για
ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ιςχύουν τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 106 του Ν.4412/2016.
25.4 Καταρτύζεται η ςχετικό ςύμβαςη, που υπογρϊφεται και από τα δύο ςυμβαλλόμενα
μϋρη.
25.5 Η ςύμβαςη καταρτύζεται με βϊςη τουσ όρουσ τησ διακόρυξησ και των λοιπών
εγγρϊφων τησ ςύμβαςησ που τη ςυνοδεύουν, που με την προςφορϊ του αποδϋχεται ο ανϊδοχοσ ό
με βϊςη την ϋγκριςη για την κατϊρτιςό τησ με την οπούα ςυμφωνεύ ο ανϊδοχοσ. Η ςύμβαςη δεν
μπορεύ να περιϋχει όρουσ αντύθετουσ με τα παραπϊνω ςτοιχεύα.
25.6 Η ςύμβαςη τροποποιεύται όταν αυτό προβλϋπεται από ςυμβατικό όρο ό όταν
ςυμφωνόςουν γι' αυτό και τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ
αξιολόγηςησ και ςύμφωνα με τα κατϊ περύπτωςη οριζόμενα ςτο ϊρθρο 132 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 26 : Διϊρκεια Ιςχύοσ ύμβαςησ
Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ για την αςφαλιςτικό κϊλυψη των ακινότων ιδιοκτηςύασ του
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π., καθώσ και του περιεχομϋνου αυτών, όπου υπϊρχει, ορύζεται ςε 12 μόνεσ με
ημερομηνύα ϋναρξησ την ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ, με δυνατότητα τρύμηνησ
παρϊταςησ.
Σα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια εκδύδονται ανϊ τρύμηνο με αντύςτοιχη ιςχύ.
ΑΡΘΡΟ 27 : Προδικαςτικό προςφυγό
27.1 Κϊθε ενδιαφερόμενοσ ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη
ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό παρϊλειψη
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ ό τησ
εςωτερικόσ νομοθεςύασ, υποχρεούται, πριν από την υποβολό των προβλεπόμενων ςτον Σύτλο 3
του ΒΙΒΛΙΟΤ IV του Ν.4412/16 ϋνδικων βοηθημϊτων, να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό
ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, υπό τουσ
όρουσ και τη διαδικαςύα που προβλϋπουν οι διατϊξεισ του Ν. 4412/2016 και του Π.Δ. 39/2017
(ΥΕΚ 64/ Α΄/04-05-2017).
Α. Προδικαςτικό προςφυγό:
(1) Τποβϊλλεται:
(α) ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Βιβλύου IV, του Ν.4412/16 (ϊρθρα 345-374).
(β) Ηλεκτρονικϊ, ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού (ΕΗΔΗ), μϋςω τυποποιημϋνου
εντύπου προςφυγόσ (περιλαμβϊνεται ςτο Π.Δ.39/2017 (ΥΕΚ 64 Α’ 4-5-2017), ψηφιακϊ
υπογεγραμμϋνου, η οπούα περιϋχει τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το
αύτημϊ τησ. Η προςφυγό κοινοποιεύται και με μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτην ΑΕΠΠ
(president@aepp-procurement.gr). Ψσ ημερομηνύα υποβολόσ τησ προςφυγόσ θεωρεύται η
ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ καταχώριςησ αυτόσ ςτον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμού.
Η Αναθϋτουςα Αρχό:
•

Κοινοποιεύ την προςφυγό το αργότερο εντόσ πϋντε (5) ημερών ςε κϊθε ενδιαφερόμενο τρύτο ο
οπούοσ μπορεύ να θύγεται από την αποδοχό τησ προςφυγόσ, προκειμϋνου να αςκόςει το
δικαύωμα παρϋμβαςόσ του ςτη διαδικαςύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ, ςύμφωνα με την
παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 362 του Ν.4412/16, και

•

Διαβιβϊζει ςτην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντόσ δϋκα (10) ημερών από την ημϋρα κατϊθεςησ, τον
πλόρη φϊκελο τησ υπόθεςησ, τισ απόψεισ τησ επύ τησ προςφυγόσ και τα αποδεικτικϊ
κοινοπούηςησ

τησ

προδικαςτικόσ

προςφυγόσ

ςτουσ

ενδιαφερόμενουσ

τρύτουσ

τησ
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προηγούμενησ παραγρϊφου.

•

Μπορεύ ςτισ απόψεισ τησ να παραθϋςει αρχικό ό

ςυμπληρωματικό αιτιολογύα τησ προςβαλλόμενησ με την προδικαςτικό προςφυγό πρϊξησ.
(γ) Πριν την ϊςκηςη ϋτερων ϋνδικων βοηθημϊτων (αύτηςη αναςτολόσ ενώπιον του
αρμόδιου Διοικητικού Εφετεύου) και αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη αυτών.
(δ) Εντόσ προθεςμύασ:
•

10 ημερών από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορϋα, αν η πρϊξη κοινοποιόθηκε με ηλεκτρονικϊ μϋςα.

•
•

15 ημερών εϊν κοινοποιόθηκε με ϊλλα μϋςα.
10 ημερών από την πλόρη, πραγματικό ό τεκμαιρόμενη, γνώςη τησ πρϊξησ που βλϊπτει τα
ςυμφϋροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορϋα. Ειδικϊ για την ϊςκηςό τησ κατϊ τησ
προκόρυξησ, η πλόρησ γνώςη αυτόσ τεκμαύρεται μετϊ την πϊροδο 15 ημερών από τη
δημοςύευςη ςτο ΚΗΜΔΗ.

•

15 ημερών, ςε περύπτωςη παρϊλειψησ, από την επομϋνη τησ ςυντϋλεςησ τησ προςβαλλόμενησ
παρϊλειψησ.

(2) Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ, απαιτεύται η κατϊθεςη παραβόλου από τον προςφεύγοντα
υπϋρ Δημοςύου, το ύψοσ του οπούου ανϋρχεται ςε ποςοςτό 0,50% τησ προώπολογιζόμενησ αξύασ
(χωρύσ ΥΠΑ) τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ και δεν μπορεύ να εύναι μικρότερο των 600,00€ και ανώτερο
των 15.000,00€. Σο παρϊβολο κατατύθεται ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρϊγραφο 4 του
ϊρθρου 5 του Π.Δ.39/2017 (ΥΕΚ 64 Α’ 4-5-2017). Αν ο οικονομικόσ φορϋασ υποβϊλλει προςφορϊ
για τμόμα ό τμόματα τησ ςύμβαςησ το ύψοσ του παραβόλου υπολογύζεται επύ τησ αξύασ του
τμόματοσ ό των τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με τα οπούα αςκεύται η προδικαςτικό προςφυγό.
(3) Εξετϊζεται (ορύζεται ημερομηνύα ςυζότηςησ / εξϋταςησ) από την ΑΕΠΠ εντόσ 40 ημερών από
την ημερομηνύα κατϊθεςησ τησ προςφυγόσ.
(4) Εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ 10 ημερών από την κοινοπούηςη ςε αυτόν τησ προςφυγόσ,
κϊθε ενδιαφερόμενοσ του οπούου επηρεϊζονται τα ςυμφϋροντα, δικαιούται να αςκόςει παρϋμβαςη
ενώπιον τησ ΑΕΠΠ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 362 του Ν.4412/2016.
(5) Η ΑΕΠΠ αποφαύνεται επύ τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ 20
ημερών από την ημερομηνύα εξϋταςησ τησ προςφυγόσ.
(6) Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ προςφυγόσ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν τη
ςύναψη τησ ςύμβαςησ επύ ποινό ακυρότητασ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ προδικαςτικόσ
προςφυγόσ δεν κωλύει την πρόοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ, εκτόσ αν ϊλλωσ ϋχει διαταχθεύ
με πρϊξη επιβολόσ προςωρινών μϋτρων τησ ΑΕΠΠ (ϊρθρα 364 και 366 παρ.1 & 2 του
Ν.4412/2016).
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Β. Αύτηςη αναςτολόσ
(1)

Επύ τησ απόφαςησ τησ ΑΕΠΠ για την προδικαςτικό προςφυγό, υφύςταται δυνατότητα

ϊςκηςησ ϋνδικων βοηθημϊτων (αύτηςη αναςτολόσ) ενώπιον του κατϊ τόπου αρμόδιου
δικαςτηρύου, εντόσ προθεςμύασ 10 ημερών από την ϋκδοςη τησ απόφαςησ επύ τησ προδικαςτικόσ
προςφυγόσ.
(2)

Δικαύωμα ϊςκηςησ των ϋνδικων βοηθημϊτων, ϋχει και η αναθϋτουςα αρχό, εϊν η ΑΕΠΠ ϋχει

κϊνει δεκτό την προδικαςτικό προςφυγό.
(3)

Για την ϊςκηςη τησ αιτόςεωσ αναςτολόσ, απαιτεύται η κατϊθεςη παραβόλου ύψουσ 0,1%

τησ προώπολογιςθεύςασ αξύασ, περιλαμβανομϋνου ΥΠΑ, το οπούο δεν μπορεύ να εύναι κατώτερο
των 500,00€ και ανώτερο των 5.000,00€.
(4)

Η ϊςκηςη αύτηςησ αναςτολόσ κωλύει τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ, εκτόσ εϊν με την

προςωρινό διαταγό ο αρμόδιοσ δικαςτόσ αποφανθεύ διαφορετικϊ.
27.2. Κατϊ τα λοιπϊ για την ϊςκηςη προδικαςτικών προςφυγών και αιτόςεων αναςτολών,
ιςχύουν τα αναγραφόμενα ςτα ϊρθρα 345-374 του Ν.4412/16 ςτο ϊρθρο 19 τησ υπ’ αριθμ.
56902/215 απόφαςησ του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ (ΥΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017)
«Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)» και τα ΠΔ 38/17 (ΥΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονιςμόσ
Λειτουργύασ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών» και ΠΔ 39/17 (ΥΕΚ Α΄
64/4.5.2017) «Κανονιςμόσ εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών ενώπιον τησ Αρχόσ Εξϋταςησ
Προδικαςτικών Προςφυγών».
ΑΡΘΡΟ 28 : Ματαύωςη Διαδικαςύασ
Η αναθϋτουςα αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη
διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του Ν.4412/2016, μετϊ
από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό
παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του
αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το
αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το
ςφϊλμα ό η παρϊλειψη.
ΑΡΘΡΟ 29 : υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Ν.4412/2016, οι όροι τησ
παρούςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ.
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ΑΡΘΡΟ 30 : Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ
Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το
δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού,
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του
Προςαρτόματοσ Α του Ν.4412/2016.
Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ
που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ.
ΑΡΘΡΟ 31 : Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ
Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να
καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον:
α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ
β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ
που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 14 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από τη
διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ,
γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων
που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη
του Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 32 : Φρόνοσ - τόποσ παρϊδοςησ των υπηρεςιών
Εϊν λόξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα
παρϊταςησ, μόνο λόγω ανωτϋρασ βύασ, χωρύσ να παραδοθούν τα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια και δεν
υπϊρχει αςφαλιςτικό κϊλυψη για τα ακύνητα του Ε.Σ.Ε.Α.ΕΠ., καθώσ και το περιεχόμενο αυτών,
όπου υπϊρχει, από υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ.
Πριν την ϋναρξη τησ τρύμηνησ αςφαλιςτικόσ περιόδου ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να
ενημερώνει εγγρϊφωσ το Ε.Σ.Ε.Α.ΕΠ. και πριν αρχύςει η αςφαλιςτικό περύοδοσ να ϋχουν παραδοθεύ
και τα αντύςτοιχα αςφαλιςτόρια ςυμβόλαια ςτο Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΑΡΘΡΟ 33 : Σρόποσ παραλαβόσ των υπηρεςιών
Η παραλαβό των υπηρεςιών και των αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων γύνεται ςύμφωνα με τα
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 219 του Ν.4412/2016. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ δεν
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επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη όλων των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και τη
ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων καθώσ και την εκκαθϊριςη όλων των απαιτόςεων.
ΑΡΘΡΟ 34 : Απόρριψη ςυμβατικών υπηρεςιών – Αντικατϊςταςη
34.1 ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρου ό μϋρουσ των παρεχόμενων υπηρεςιών ό /
και παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου
οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ παραλαβόσ, μπορεύ να εγκρύνεται
αντικατϊςταςη των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με ϊλλα, που να εύναι, ςύμφωνα με τουσ
όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη αυτό. Αν η
αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, η προθεςμύα που
ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ
τησ ςύμβαςησ, ο δε πϊροχοσ των υπηρεςιών θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε ποινικϋσ
ρότρεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 218, λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ.
34.2 Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν
μϋςα ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρύςςεται
ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ.
ΑΡΘΡΟ 35 : Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ
Ο ανϊδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ ςυνδρομόσ λόγων ανωτϋρασ βύασ, κηρύςςεται
υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, εϊν δεν
εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ, που εύναι ςύμφωνεσ με την ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εϊν υπερβεύ
υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των παρατϊςεων
(μόνο ςε περίπτωςη ανωτέρασ βίασ).
την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό όχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη
περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτόσ, θϋτοντασ προθεςμύα για τη
ςυμμόρφωςό του, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η
προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό όχληςη παρϋλθει χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται
αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω
προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ.
τον ανϊδοχο που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη, επιβϊλλονται, μετϊ από κλόςη
του για παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ, οι παρακϊτω κυρώςεισ:
α) ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ,
Επιπλϋον, μπορεύ να του επιβληθεύ ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων.
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Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ
τησ ςύμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε (μόνο ςε περίπτωςη
ανωτέρασ βίασ), επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ
αναθϋτουςασ αρχόσ.
Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ:
α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ
προβλεπόμενησ τρύμηνησ διϊρκειασ ϋκδοςησ των αςφαλιςτηρύων ςυμβολαύων τησ ςύμβαςησ
επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν
εκπρόθεςμα,
β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% επύ τησ
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα,
γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφορούν
ςτισ ωσ ϊνω τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθούν μϋςα ςτη ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και
τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ αυτόσ και με την προώπόθεςη ότι το ςύνολο τησ ςύμβαςησ ϋχει
εκτελεςτεύ πλόρωσ.
Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του
αναδόχου.
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρύξει
τον ανϊδοχο ϋκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 36 : Ανωτϋρα βύα
Ο ανϊδοχοσ που επικαλεύται ανωτϋρα βύα υποχρεούται, μϋςα ςε εύκοςι (20) ημϋρεσ από τότε
που ςυνϋβηςαν τα περιςτατικϊ που ςυνιςτούν την ανωτϋρα βύα, να αναφϋρει εγγρϊφωσ αυτϊ και
να προςκομύςει ςτην αναθϋτουςα αρχό τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα.
ΑΡΘΡΟ 37 : Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων
Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει
των όρων των ϊρθρων 32 (Φρόνοσ – τόποσ παρϊδοςησ των υπηρεςιών), 34 (Απόρριψη
ςυμβατικών υπηρεςιών – Αντικατϊςταςη) και 35 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου Κυρώςεισ), να υποβϊλει προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που
εκτελεύ τη ςύμβαςη, μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα
που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμόδιου ςυλλογικού οργϊνου.
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Η εν λόγω απόφαςη δεν επιδϋχεται προςβολό με ϊλλη οποιαςδόποτε φύςεωσ διοικητικό
προςφυγό.
ΑΡΘΡΟ 38 : Σρόποσ Πληρωμόσ - Κρατόςεισ- Επιβαρύνςεισ
Ο εξοφλητικόσ λογαριαςμόσ εκδύδεται μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υπό παροχό
υπηρεςιών.
38.1 Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται τμηματικϊ, ςύμφωνα και με όςα
ορύζονται ςτην παρ.1 του ϊρθρου 146 του Ν.4364/2016, και ςτο ϊρθρο 200 του Ν.4412/2016, με
την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ
διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που
τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό.
38.2 Ο ανϊδοχοσ επιβαρύνεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ με όλουσ τουσ φόρουσ, τα τϋλη
και τισ κρατόςεισ που ιςχύουν κατϊ την πληρωμό του (αναφϋρονται ενδεικτικϊ ςτον πύνακα του
ϊρθρου 3 τησ παρούςασ), ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα.

ΑΘΗΝΑ 01/07/2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ 19-04-2019

ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΡΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ 01/07/2019
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ό ϊλλο όπωσ ορύζεται ςτην διακόρυξη…………………………….
Ημερομηνύα ϋκδοςησ …………………………….. Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ.................................
(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ)................................
Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ (Ολογράφωσ και ςε παρένθεςη αριθμητικώσ).
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφωσ και
ςε παρένθεςη αριθμητικώσ) υπϋρ του:
(i)

[ςε

περύπτωςη

φυςικού

προςώπου]:

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΥΜ: ................ (διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό
(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ......................
(διεύθυνςη) .......................………………………………….. ό
(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ]: των φυςικών / νομικών προςώπων
α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ...................
β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ...................
γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ..................
(ςυμπληρώνεται με όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ)
ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ
ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, για την ςυμμετοχό του/τησ/τουσ ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ........................
Διακόρυξη (τα ςτοιχεία τησ ςχετικήσ διακήρυξησ και την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ προςφοράσ του διαγωνιςμού ή
τησ Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ) (Συνοπτική περιγραφή των υπό παροχή υπηρεςιών) τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ.
Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη
ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ ςασ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.
Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την ............... (ό ο χρόνοσ ιςχύοσ ο οπούοσ ορύζεται ςε τουλϊχιςτον τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του
χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ που καθορύζουν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ) ό
μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ
απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατεύνουμε την ιςχύ τησ εγγύηςησ ύςτερα από ϋγγραφο τησ Τπηρεςύασ ςασ, ςτο οπούο επιςυνϊπτεται η ςυναύνεςη
του υπϋρ ου για την παρϊταςη τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο …………. τησ Διακόρυξησ/Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ,
με την προώπόθεςη ότι το ςχετικό αύτημϊ ςασ θα μασ υποβληθεύ πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν
υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να εκδύδουμε.

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ό ϊλλο όπωσ ορύζεται ςτην διακόρυξη…………………………….
Ημερομηνύα ϋκδοςησ ……………………………..
Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ................................. (Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ)................................
Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ (Ολογράφωσ και ςε παρένθεςη αριθμητικώσ).
Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των ευρώ………………………………………………………………………..(Ολογράφωσ και
ςε παρένθεςη αριθμητικώσ) υπϋρ του:
(i)

[ςε

περύπτωςη

φυςικού

προςώπου]:

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΥΜ: ................ (διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό
(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ......................
(διεύθυνςη) .......................………………………………….. ό
(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ]: των φυςικών / νομικών προςώπων
α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ...................
β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ...................
γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ..................
(ςυμπληρώνεται με όλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ)
ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ
ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, για την καλό εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ “(τίτλοσ ςύμβαςησ)”, ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ........................
Διακόρυξη (τα ςτοιχεία τησ ςχετικήσ διακήρυξησ και την ημερομηνία καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορών του διαγωνιςμού ή
Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ) (Συνοπτική περιγραφή των υπό παροχή υπηρεςιών) τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Σο παραπϊνω
ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και
χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςησ ςασ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ.
Η παρούςα ιςχύει μϋχρι και την ............... (ό ο χρόνοσ ιςχύοσ ο οπούοσ ορύζεται ςε τουλϊχιςτον εξόντα (60) ημϋρεσ από την ημερομηνύα
λόξησ τησ χρονικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ) ό
μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να θεωρόςουμε την Σρϊπεζα μασ
απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ.
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςό τησ παρούςασ, δεν
υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να εκδύδουμε.

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΨΝ & ΑΥΑΛΙΣΕΕ ΑΞΙΕ
ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΟΤ Α’ – ΑΚΙΝΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. – ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
α/α

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΠΟΛΗ

1

Ακαδημύασ 18

Αθόνα

2

Βερανζϋρου 13

Αθόνα

3

Γλϊδςτωνοσ 10

Αθόνα

4

Διδότου 30

Αθόνα

ΕΙΔΟ – ΦΡΗΗ
Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοσ
Γραφεύων
Αυτοτελϋσ Ακύν.

Αθόνα

Καλό

24.862,50

2,00%

497,25

756,00

1948

υνόθησ

453.600,00

0,50%

2.268,00

1955

υνόθησ

38.400,00

2,00%

768,00

1962

υνόθησ

332.160,00

1,00%

3.321,60

1968

υνόθησ

265.710,00

0,50%

1.328,55
0,00

Ι-1οσ

358,62

100,00%

358,62

1963

υνόθησ

215.172,00

0,50%

1.075,86

7οσ

243,00

100,00%

1978

Καλό

182.250,00

0,50%

911,25

5οσ

243,00

100,00%

1978

Καλό

182.250,00

0,50%

911,25

3οσ - 6οσ

391,58

100,00%

1959

υνόθησ

234.948,00

0,00%

0,00

2οσ

359,01

100,00%

1964

υνόθησ

215.406,00

2,00%

4.308,12

1οσ – 6οσ

1.105,00

100,00%

1994

Πολύ Καλό

994.500,00

1,50%

14.917,50

Αυτοτελϋσ Ακύν.

6 όροφοι

1.000,40

100,00%

1952

Καλό

750.300,00

1,00%

7.503,00

409,00

100,00%

1998

Πολύ Καλό

368.100,00

0,00%

0,00

1982

Καλό

427.500,00

1,00%

4.275,00

1965

Αποδεκτό

98.150,00

0,00%

0,00

Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων
Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων

16

Λϋνορμαν 210

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

17

Μαμούρη 14

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

6 όροφοι

570,00

100,00%

Αθόνα

Όροφοσ
Γραφεύων

5οσ

196,30

100,00%

Μϊρνη 44

1966

0,00%

2 όροφοι &
ΠΑΡΚ

18

33,15

1.338.636,00

Οικύα

Λϋκκα 22

0,00

υνόθησ

Αθόνα

15

0,00%

1950

Θεμιςτοκλϋουσ 29

Αθόνα

100,00%

190.762,50

2.231,06

9

Λ. Αλεξϊνδρασ 34

756,00

Καλό

100,00%

Αυτοτελϋσ Ακύν.

14

5 όροφοι

1961

2.231,06

Αθόνα

Αθόνα

48,75%

254,35

8 όροφοι

Ζόνωνοσ 4 - 4Α

Κϊνιγγοσ 2

68,00

2.445,24

100,00%

8

13

4οσ

2,00%

442,85

Αθόνα

Αθόνα

100,00%

122.262,00

4οσ - 6οσ

Ευριπύδου 4

Κϊνιγγοσ 19

254,35

υνόθησ

203,77

ΑΥΑΛΙΣΕΑ
ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛ.

100,00%

7

12

7οσ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ
(% ΑΚΙΝ.)

553,60

Αθόνα

Αθόνα

50,00%

ΑΥΑΛΙΣΕΑ
ΑΞΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

4οσ & 5οσ

Ευπόλιδοσ 12

Ικτύνου 4

407,54

ΕΣΟ
ΚΑΣΑΚ.

100,00%

6

11

5οσ

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
(m²)
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ

64,00

Αθόνα

Αθόνα

%
ΙΔΙΟΚΣ.

5οσ

Δραγατςανύου 4

Ικτύνου 4

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
(m²)
ΑΚΙΝΗΣΟΤ

Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων

5

10

ΟΡΟΥΟΙ

64,00
553,60
442,85

243,00
243,00
391,58
359,01
1.105,00
1.000,40
409,00
570,00
196,30
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19

Μαυροκορδϊτου 4

Αθόνα

Όροφοι
Γραφεύων

2οσ - 6οσ

397,00

100,00%

20

Μενϊνδρου 1

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

6 όροφοι

755,00

100,00%

21

Μπουκουβϊλα 5Α

Αθόνα

Οικύα

1οσ

108,00

22

Νεοφύτου Δούκα 7

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

3 όροφοι

1966

υνόθησ

238.200,00

0,50%

1.191,00

755,00

1956

υνόθησ

453.000,00

0,50%

2.265,00

50,00%

54,00

1971

Πολύ Καλό

48.600,00

0,00%

0,00

529,00

100,00%

529,00

1946

Μνημεύο

264.500,00

0,00%

0,00

4οσ & 6οσ

239,38

48,75%

1957

Καλό

87.523,31

2,00%

1.750,47

397,00

23

Νύκησ 2

Αθόνα

Όροφοι
Γραφεύων

24

Νοταρϊ 26

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

5 όροφοι

1.018,80

100,00%

1.018,80

1993

υνόθησ

611.280,00

0,50%

3.056,40

25

Όθωνοσ 10 κτ.Γ

Αθόνα

Κατϊςτημα

ΤΠ-Ι-ΗΜ

432,13

100,00%

432,13

1957

Πολύ Καλό

388.917,00

2,00%

7.778,34

1οσ

944,00

100,00%

1957

Πολύ Καλό

849.600,00

2,00%

16.992,00

5οσ

164,00

100,00%

1957

Καλό

123.000,00

1,00%

1.230,00

7.934,00

100,00%

1956

υνόθησ

4.760.400,00

0,00%

0,00

1οσ – 4οσ

543,50

100,00%

1957

υνόθησ

326.100,00

0,00%

0,00

Ι-ΤΠ

129,90

100,00%

1957

υνόθησ

77.940,00

0,00%

0,00

1962

Πολύ Καλό

1.278.000,00

10,00%

127.800,00

1966

Καλό

365.100,00

0,00%

0,00

1958

υνόθησ

149.730,00

0,00%

0,00

1987

Καλό

1.236.600,00

2,00%

24.732,00

1962

Καλό

135.000,00

2,00%

2.700,00

1969

Πολύ Καλό

559.035,00

10,00%

55.903,50

1880

Διατηρητϋο

1.735.000,00

0,50%

8.675,00

1958

υνόθησ

72.060,00

0,00%

0,00

1958

Μϋτρια

5.037.700,00

0,00%

0,00

1923

Πολύ Καλό

1.419.120,00

10,00%

141.912,00

Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοσ
Γραφεύων

26

Όθωνοσ 10 κτ.Γ&Δ

Αθόνα

27

Πανεπιςτημύου 67

Αθόνα

28

Πειραιώσ 40

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

29

Πειραιώσ 45

Αθόνα

Όροφοι
Γραφεύων

30

Πειραιώσ 45

Αθόνα

Ις.Κατ/μα + Τπ.

31

Πειραιώσ 9 - 11

Αθόνα

32

Πολυτεχνεύου 12

Αθόνα

33

Ρώμα 8

Αθόνα

34

ουρμελό 6

Αθόνα

7 όροφοι

Όροφοι
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων

4οσ - 8οσ

1.420,00

100,00%

4οσ & 5οσ

486,80

100,00%

1οσ & 2οσ

249,55

100,00%

Αυτοτελϋσ Ακύν.

7 όροφοι

1.648,80

100,00%

4οσ

180,00

100,00%

8οσ

621,15

100,00%

3.470,00

100,00%

120,10

100,00%

Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοσ
Γραφεύων

35

οφοκλϋουσ 21

Αθόνα

36

ταδύου 24

Αθόνα

37

ταδύου 58

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

4 όροφοι

116,70

944,00
164,00
7.934,00
543,50
129,90
1.420,00
486,80
249,55
1.648,80
180,00
621,15
3.470,00

38

ωκρϊτουσ 39

Αθόνα

Όροφοσ
Γραφεύων

39

ωκρϊτουσ 65-67

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

7 όροφοι

10.075,40

100,00%

1οσ,2οσ,3οσ

1.576,80

100,00%

Ι

510,35

100,00%

510,35

1923

Πολύ Καλό

459.315,00

10,00%

45.931,50

6οσ

120,10
10.075,40

40

Υιλελλόνων 13–15

Αθόνα

Όροφοι
Γραφεύων

41

Υιλελλόνων 13–15

Αθόνα

Ιςόγειο Γραφεύα

42

Υιλελλόνων 13–15

Αθόνα

Τπόγειο Κατ/μα

ΤΠ

424,00

100,00%

424,00

1923

υνόθησ

254.400,00

0,00%

0,00

43

Φαλκοκονδύλη 43

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

6 όροφοι

666,62

100,00%

666,62

1955

Καλό

499.965,00

0,00%

0,00

44

Ψγύγου 7

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

4 όροφοι

678,00

100,00%

678,00

1955

υνόθησ

406.800,00

0,00%

0,00

1.576,80
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Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων

45

Αντωνοπούλου 1

Βόλοσ

4οσ

71,00

100,00%

46

Αγύου Μηνϊ 3

Θεςς/νύκη

47

Κατούνη 28

Θεςς/νύκη

Γραφεύα

48

Αμερ. Ερ. ταυρού 51

Καβϊλα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

49

Ευαγγελιςτρύασ 13

Καλλιθϋα

Γραφεύα

50

Ευαγγελιςτρύασ 5

Καλλιθϋα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

51

Ελ. Βενιζϋλου 153 - 155

Λϊριςα

Όροφοσ
Γραφεύων

52

Αντγώνεια
Μυλοχωρύου

Μυλοχώρι

53

Βότςη 52

54
55

1999

υνόθησ

42.600,00

2,00%

852,00

2οσ & 3οσ

129,16

100,00%

1980

υνόθησ

77.496,00

2,00%

1.549,92

Ι - 2οσ

169,79

100,00%

169,79

1993

Πολύ Καλό

152.811,00

2,00%

3.056,22

8.163,90

100,00%

85,44

100,00%

8.163,90

1960

Αποδεκτό

4.081.950,00

0,00%

0,00

85,44

1972

Καλό

64.080,00

2,00%

1.281,60

2.936,72

100,00%

2.936,72

1979

Καλό

2.202.540,00

10,00%

220.254,00

3οσ

66,00

100,00%

1980

υνόθησ

39.600,00

2,00%

792,00

Κατοικύα

Ιςόγειο

148,00

100,00%

1969

υνόθησ

88.800,00

0,00%

0,00

Πϊτρα

Γραφεύα

1οσ

56,17

100,00%

56,17

1984

Πολύ Καλό

50.553,00

2,00%

1.011,06

Αγύου Κωνςταντύνου 1

Πειραιϊσ

Αυτοτελϋσ Ακύν.

6 όροφοι

2.191,60

100,00%

2.191,60

1994

Πολύ Καλό

1.972.440,00

0,00%

0,00

Ακτό Μιαούλη 17 - 19

Πειραιϊσ

Αυτοτελϋσ Ακύν.

7 όροφοι

4.066,17

50,00%

2.033,09

1958

Καλό

1.524.813,75

0,00%

0,00

3οσ

106,53

100,00%

1980

Καλό

79.897,50

2,00%

1.597,95

9 όροφοι
Ι
6 όροφοι

71,00
129,16

66,00
148,00

56

Ζωςιμϊδων 44

Πειραιϊσ

Όροφοσ
Γραφεύων

57

Τψηλϊντου 159

Πειραιϊσ

Αυτοτελϋσ Ακύν.

2 όροφοι

406,20

50,00%

203,10

1950

Διατηρητϋο

101.550,00

0,00%

0,00

58

Αςώπου 15

αλαμύνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

2 όροφοι

449,20

100,00%

449,20

1985

Πολύ Καλό

404.280,00

0,00%

0,00

59

κοπό Λαςιθύου

ητεύα

Κατοικύα

Ιςόγειο

120,76

100,00%

120,76

1966

υνόθησ

72.456,00

0,00%

0,00

Φαλκύδα

Όροφοσ
Γραφεύων

1οσ

53,00

100,00%

1979

υνόθησ

31.800,00

2,00%

636,00

60

Σςιριγώτη 5
ΤΝΟΛΑ

ημ.:

64.195,23

106,53

53,00
61.543,74

39.259.521,56

717.478,58

* Για την πολύ καλό ποιότητα καταςκευόσ, το κόςτοσ αποκατϊςταςησ υπολογύζεται ςε 900,00 €/m², για την καλό ςε 750,00 €/m², για τη ςυνόθη ςε 600,00 €/m² και για οποιαδόποτε ϊλλη ςε 500,00 €/m².
Για το μιςθωμϋνο ακύνητο, το κόςτοσ αποκατϊςταςησ υπολογύζεται ςε 180,00 €/m².
** Σο κόςτοσ αποκατϊςταςησ του εξοπλιςμού υπολογύζεται ωσ ποςοςτό επύ του κόςτουσ αποκατϊςταςησ ιδιόκτητου ακινότου. Για τα ακύνητα που ςτεγϊζονται υπηρεςύεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. 10%, για τα
ακύνητα που ϋχουν παλαιό εξοπλιςμό ό αρχεύα από 0,5% ϋωσ 2% και για τα εντελώσ κενϊ 0.
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ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΟΤ Β’ – ΑΚΙΝΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ
ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. – ΚΛΑΔΟ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ
α/α

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

1

Αγ. Κωνςταντύνου 6

ΠΟΛΗ
Αθόνα

ΕΙΔΟ –
ΦΡΗΗ
Γραφεύα

2

Αγ. Κωνςταντύνου 43

Αθόνα

Γραφεύα

3

Αγ. Υιλοθϋησ 13

Αθόνα

Γραφεύα

4

Ακαδημύασ 18

Αθόνα

Γραφεύα

ΟΡΟΥΟΙ
1οσ όροφοσ
5όροφο
ημιτελϋσ
Τπ, ις. 4
όρροφοι
6οσ όροφοσ

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
(m²)
ΑΚΙΝΗΣΟΤ

%
ΙΔΙΟΚΣ.

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
(m²)
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ

ΕΣΟ
ΚΑΣΑΚ.

107,06

100,00%

107,06

1954

Καλό

3.882,00

100,00%

3.882,00

2000

636,24

100,00%

636,24

407,54

50,00%

4.128,78

ΑΥΑΛΙΣΕΑ ΑΞΙΑ
ΚΣΙΡΙΟΤ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ
(% ΑΚΙΝ.)

ΑΥΑΛΙΣΕΑ
ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛ.

80.295,00

0,00%

0,00

Ημιτελϋσ

1.941.000,00

0,00%

0,00

1948

υνόθησ

381.744,00

0,00%

0,00

203,77

1968

υνόθησ

122.262,00

0,00%

0,00

76,00%

3.137,87

1996

Καλό

2.353.404,60

10,00%

235.340,46

124,00

100,00%

124,00

1964

Καλό

93.000,00

0,00%

0,00

2.029.087,50

0,00%

0,00

100.710,00

0,00%

0,00

41.250,00

0,00%

0,00

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

5

Ακαδημύασ 58

Αθόνα

Όροφοι
Γραφεύων

6

Αργολύδοσ 9 - 11

Αθόνα

Γραφεύα

5οσ ορ. & Αποθ.

7

Ωςτιγγοσ 6

Πειραιϊσ

Γραφεύα

4 όροφοι

2.705,45

100,00%

2.705,45

1920

Καλό

8

Αφροδύτησ 11 & Υειδύου

Πεντϋλη

Μονοκατοικύα

Διώροφο

167,85

100,00%

167,85

1933

υνόθησ

9

Βατατζό 26 & Φαρ. Σρικ.
150

Αθόνα

Κατοικύα

1οσ όρ. Διαμ. Α2

55,00

100,00%

55,00

1973

Καλό

Βύλλια Πόρτο Γερμενό

Βύλλια

Καταςκόνωςη

Ιςόγειο

1.488,00

100,00%

1.488,00

1980

Κτύςματα

744.000,00

0,00%

0,00

940,26

100,00%

940,26

1967

Καλό

705.195,00

0,00%

0,00

10

7 όροφοι

11

Βουκουρεςτύου 30

Αθόνα

Γραφεύα

6όροφο
ακύνητο

12

Γλϊδςτωνοσ 10

Αθόνα

Γραφεύα

4 όροφοσ

62,00

25,00%

15,50

1964

Καλό

11.625,00

0,00%

0,00

13

Γρ. Λαμπρϊκη 152-154

Πειραιϊσ

Καταςτόματα

2 όροφοι

3.468,15

100,00%

3.468,15

1935

Καλό

2.601.112,50

0,00%

0,00

5 όροφοι

7.283,38

100,00%

7.283,38

1968

Καλό

5.462.535,00

0,00%

0,00

14

Γρηγ. Λαμπρϊκη 150

Πειραιϊσ

Γραφεύα &
κατ/τα

15

Ελ. Βενιζϋλου 12 &
Αμερικόσ 6

Αθόνα

Γραφεύα

5οσ

285,00

100,00%

285,00

1938

Καλό

213.750,00

0,00%

0,00

16

Ελ. Βενιζϋλου 63

Αθόνα

Γραφεύα

1,2,3 όροφοι

396,12

50,00%

198,06

1984

Καλό

148.545,00

0,00%

0,00

17

Ερμού 2

Αθόνα

Γραφεύα

5οσ

525,00

100,00%

525,00

1961

Πολύ Καλό

472.500,00

0,00%

0,00

18

Ηρώων Πολυτεχνεύου 53

Πειραιϊσ

Κατϊςτημα

3 όροφοι

921,54

47,74%

439,94

1993

Πολύ Καλό

395.948,88

0,00%

0,00

19

Ιπποκρϊτουσ 17 &
Ακαδημ.

Αθόνα

Θϋατρο

Τπόγειο

938,41

76,00%

713,19

1959

Πολύ Καλό

641.872,44

0,00%

0,00

20

Καλαποθϊκη 10

Θες/κη

Γραφεύα

6οσ όροφοσ

133,35

100,00%

133,35

1970

Καλό

100.012,50

0,00%

0,00

1,2,3,4 όροφοι

474,64

100,00%

474,64

2001

Πολύ Καλό

427.176,00

0,00%

0,00

1οσ όροφοσ

395,21

100,00%

395,21

1963

Καλό

296.407,50

0,00%

0,00

21

Καλυψούσ 34

Π. Υϊληρο

2 διαμερ. 2
γραφ.

22

Κϊνιγγοσ 27 & Καποδιςτρ.

Αθόνα

Γραφεύα
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23

Λυκαβηττού 3 Γ΄

Αθόνα

Πϊρκιν

7 όροφοι

5.025,40

100,00%

5.025,40

1993

Πολύ Καλό

24

Νύκησ 2

Αθόνα

Γραφεύα

25

Νικηταρϊ 2- 4 & Ε.
Μπενϊκη

Αθόνα

Γραφεύα

26

Πατηςύων 12

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

27

Πατηςύων 54

Αθόνα

4.522.860,00

0,00%

0,00

4,6 όροφοι

239,38

25,00%

59,85

1957

Καλό

44.883,75

0,00%

0,00

7οσ όροφοσ

169,00

100,00%

169,00

1973

Καλό

126.750,00

0,00%

0,00

8 όροφοι

5.792,03

100,00%

5.792,03

1980

Καλό

4.344.022,50

0,00%

0,00

Γραφεύα

7 όροφοι

2.244,50

Ιςόγεια
Κατοικύα

100,00%

2.244,50

1939

υνόθησ

1.346.700,00

0,00%

0,00

56,00

50,00%

28,00

υνόθησ

16.800,00

0,00%

0,00

28

Περιοχό Αιγαύο - Καζαρμα

Ραφόνα

Μονοκατοικύα

29

Πλ. Λουδοβύκου 4

Πειραιϊσ

Αυτοτελϋσ Ακύν.

1,2,3,4,5 όρ.

950,56

33,33%

316,82

1972

Καλό

237.615,13

0,00%

0,00

30

Πλ. Λουδοβύκου 4

Πειραιϊσ

Αυτοτελϋσ Ακύν.

Ιςόγ., 6,7,8 όρ.

760,44

33,33%

253,46

1972

Καλό

190.092,10

0,00%

0,00

31

Πτολεμαύων 10

Θες/κη

Γραφεύο

1οσ όροφοσ

236,00

76,00%

179,36

1962

Πολύ καλό

161.424,00

10,00%

16.142,40

32

κυλύτςη 64 & Μπιζανύου

Πειραιϊσ

Γραφεύα

5 όροφοι

10.795,36

100,00%

10.795,36

1974

Καλό

8.096.520,00

0,00%

0,00

33

όλωνοσ 87

Αθόνα

Γραφεύα

121,00

76,00%

91,96

1966

Καλό

68.970,00

0,00%

0,00

91,48

100,00%

91,48

1951

Καλό

68.610,00

0,00%

0,00

866,53

33,33%

288,81

1953

Καλό

216.610,84

0,00%

0,00

433,27

33,33%

144,41

1953

Καλό

108.306,67

10,00%

10.830,67

Γραφεύα

3οσ όρ.
1οσ ορ. &
Αποθόκη
28τμ 6ου,7οσ
όρ.

34

ουλύου 1 & Ζαλόγγου

Αθόνα

35

οφοκλϋουσ 4

Αθόνα

36

οφοκλϋουσ 4

Αθόνα

37

ταδύου 31

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

1,2,3,4,5 όρ.

2.217,61

100,00%

2.217,61

1986

Πολύ Καλό

1.995.849,00

0,00%

0,00

38

ταδύου 31

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

6,7,8 όρ.

1.666,09

100,00%

1.666,09

1986

Πολύ Καλό

1.499.481,00

10,00%

149.948,10

39

ταδύου 41

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν

6 όροφοι

7.453,12

100,00%

7.453,12

2003

Πολύ Καλό

6.707.808,00

0,00%

0,00

40

Υιλελλόνων 2 & Μιαούλη

Πειραιϊσ

Καταςτόματα

ιςόγειο

457,55

100,00%

457,55

1948

Καλό

343.162,50

0,00%

0,00

41

Φαλκοκονδύλη 28

Αθόνα

Αυτοτελϋσ Ακύν.

2.898,47

33,33%

966,06

1974

Πολύ Καλό

869.454,05

0,00%

0,00

42

Φαρ. Σρικούπη 28

Αθόνα

Αποθόκεσ

663,00

76,00%

503,88

1966

υνόθησ

302.328,00

0,00%

0,00

Όροφοσ
Γραφεύων
Όροφοι
Γραφεύων

5οσ, 6οσ

8 όροφοι
1,2 όροφοι

ΤΝΟΛΑ
ημ.:

72.661,77

66.123,67

50.631.680,44

412.261,63

* Για την πολύ καλό ποιότητα καταςκευόσ, το κόςτοσ αποκατϊςταςησ υπολογύζεται ςε 900,00 €/m², για την καλό ςε 750,00 €/m², για τη ςυνόθη ςε 600,00 €/m² και για οποιαδόποτε ϊλλη ςε 500,00 €/m².
Για το μιςθωμϋνο ακύνητο, το κόςτοσ αποκατϊςταςησ υπολογύζεται ςε 180,00 €/m².
** Σο κόςτοσ αποκατϊςταςησ του εξοπλιςμού υπολογύζεται ωσ ποςοςτό επύ του κόςτουσ αποκατϊςταςησ ιδιόκτητου ακινότου. Για τα ακύνητα που ςτεγϊζονται υπηρεςύεσ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. 10%, για τα
ακύνητα που ϋχουν παλαιό εξοπλιςμό ό αρχεύα από 0,5% ϋωσ 2% και για τα εντελώσ κενϊ 0.
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ΜΙΘΨΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. - ΚΛΑΔΟ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ
α/α

ΔΙΕΤΘΤΝΗ

ΠΟΛΗ

ΕΙΔΟ –
ΦΡΗΗ

ΟΡΟΥΟΙ

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
(m²)
ΑΚΙΝΗΣΟΤ

%
ΙΔΙΟΚΣ.

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ
(m²)
ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ

140,00

0,00%

0,00

7.000,00

7.000,00

ΕΣΟ
ΚΑΣΑΚ.

ΠΟΙΟΣΗΣΑ

ΑΥΑΛΙΣΕΑ ΑΞΙΑ
ΚΣΙΡΙΟΤ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ
(% ΑΚΙΝ.)

ΑΥΑΛΙΣΕΑ
ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛ.

1

Πολυτεχνεύου 10

Αγ. Νικόλαοσ

Γραφεύα

2

Σϊκη Οικονομϊκη 41

Βόλοσ

Γραφεύα

82,90

0,00%

0,00

4.145,00

4.145,00

3

Πλ. Μϊρκου Δουρϊτςου

Ερμούπολη

Γραφεύα

134,40

0,00%

0,00

6.720,00

6.720,00

4

Μονόσ Πρεβϋλησ 86-88

Ηρϊκλειο

Γραφεύα

254,00

0,00%

0,00

12.700,00

12.700,00

5

Υ. Σζαβϋλλα 5

Ιωϊννινα

Γραφεύα

480,00

0,00%

0,00

24.000,00

24.000,00

6

Δαγκλό 8

Καβϊλα

Γραφεύα

105,00

0,00%

0,00

5.250,00

5.250,00

7

Κεντρ. Πλατεύα Καςςανδ.

Καςςϊνδρεια

Γραφεύα

82,87

0,00%

0,00

4.143,50

4.143,50

8

Εθν. Παλαιοκαςτρύτςασ 7

Κϋρκυρα

Γραφεύα

111,00

0,00%

0,00

5.550,00

5.550,00

9

Ν. Δελιαλό 4

Κοζϊνη

Γραφεύα

52,00

0,00%

0,00

2.600,00

2.600,00

10

Πϊρ. Αργυροκϊςτρου

Κωσ

Γραφεύα

104,20

0,00%

0,00

5.210,00

5.210,00

11

Ωνθιμου Γαζό 3

Λϊριςα

Γραφεύα

93,00

0,00%

0,00

4.650,00

4.650,00

12

Δ. Παπαςπύρου 11

Λιβαδειϊ

Γραφεύα

77,36

0,00%

0,00

3.868,00

3.868,00

13

Υλϋςςα 5

Ναύπλιο

Γραφεύα

160,00

0,00%

0,00

8.000,00

8.000,00

14

Κανακϊρη 46-52

Πϊτρα

Γραφεύα

201,60

0,00%

0,00

10.080,00

10.080,00

15

Αραχώβησ 1 & Περικλϋουσ

Πύργοσ

Γραφεύα

114,77

0,00%

0,00

5.738,50

5.738,50

16

Δημοκρατύασ 35

Ρϋθυμνο

Γραφεύα

102,35

0,00%

0,00

5.117,50

5.117,50

17

Γεωρ. εφϋρη 78-80

Ρόδοσ

Γραφεύα

120,00

0,00%

0,00

6.000,00

6.000,00

18

Σςιριγώτη 15

Φαλκύδα

Γραφεύα

93,50

0,00%

0,00

4.675,00

4.675,00

19

Κων. Φιωτϊκη 7-9

Φανιϊ

Γραφεύα

112,00

0,00%

0,00

5.600,00

5.600,00

2.620,95

0,00

0,00

131.047,50

131.047,50

ΤΝΟΛΑ

ημ.:

* Η αςφαλιςτϋα αξύα των μιςθωμϋνων γραφεύων, προκύπτει από το γινόμενο τησ επιφϊνειασ αυτού επύ 50,00 €/m², για την αποκατϊςταςη τυχόν φθορών που θα προκύψουν από την ϋλευςη
του κινδύνου ςτο εςωτερικό του ακινότου και όχι ςτο φϋροντα οργανιςμό αυτού.
** Σο κόςτοσ αποκατϊςταςησ του εξοπλιςμού εύναι ανϊλογο τησ επιφϊνειασ του ακινότου και προκύπτει από το γινόμενο τησ επιφϊνειασ αυτού επύ 50,00 €/m²
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ - ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ,
ΑΠΑΛΛΑΓΨΝ & ΑΥΑΛΙΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
Εύδη Κινδύνων

Απαιτούμενη Κϊλυψη

Πυρκαγιϊ, Κεραυνόσ

ΝΑΙ

Ζημιϋσ από Καπνό προερχόμενο από τυχαύα
πυρκαγιϊ

ΝΑΙ

Θραύςη ό Διϊρρηξη ωληνώςεων

ΝΑΙ

Βραχυκύκλωμα

Μϋχρι 50.000 € ανϊ τοποθεςύα κινδύνου για όλη
την αςφαλιζόμενη περύοδο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ
ΥΙΛΕΛΛΗΝΨΝ 13-15, ΠΕΙΡΑΙΨ 9-11, ΑΚΑΔΗΜΙΑ
58, ΟΥΟΚΛΕΟΤ 4, ΣΑΔΙΟΤ 31, ΣΑΔΙΟΤ 24,
ΟΘΨΝΟ 10, ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 5
ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Βραχυκύκλωμα

Μϋχρι 15.000,00€ ΓΙΑ ΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΚΣΙΡΙΑ

Πλημμύρα, Καταιγύδα, Θύελλα

ΝΑΙ

ειςμόσ

ΝΑΙ

Αποκομιδό ερειπύων ςε Α΄ κύνδυνο μϋχρι 5% του Μϋχρι 5% του αςφ. Κεφαλαύου ανϊ τοποθεςύα για
αςφ. κεφαλαύου
όλη την αςφαλιζόμενη περύοδο
Πτώςη αεροςκαφών

ΝΑΙ

Αςτικό Ευθύνη ϋναντι τρύτων για ΠυρκαγιϊΪκρηξη

Σρομοκρατικϋσ Ενϋργειεσ
τϊςεισ,
Σαραχϋσ

Απεργύεσ,

Οχλαγωγύεσ,

Μϋχρι 10% του αςφαλιζ. Κεφαλαύου ανϊ τοποθεςύα
για όλη την αςφ. περύοδο

ΝΑΙ
Πολιτικϋσ
ΝΑΙ

Πρόςκρουςη Οχόματοσ

ΝΑΙ

Ευρεύα Ϊκρηξη

ΝΑΙ

Θραύςη Ταλοπινϊκων και Καθρεπτών ςε Α΄
κύνδυνο

Μϋχρι 5.000,00€, ανϊ τοποθεςύα κινδύνου για όλη
την αςφαλιζόμενη περύοδο

Ζημιϋσ ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ ςυνεπεύα Μϋχρι 3.000,00€, ανϊ τοποθεςύα κινδύνου για όλη
κλοπόσ
την αςφαλ. περύοδο

Σελίδα 50 από 79

19PROC005199280 2019-07-01
Ζημιϋσ κλϋπτου & Κλοπό ςυνεπεύα διϊρρηξησ ό
αναρριχόςεωσ

ΝΑΙ

Κακόβουλη Ενϋργεια

ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΨΝ ΚΑΛΤΧΕΨΝ ΓΙΑ ΑΥΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
Γενικό Αςτικό Ευθύνη ϋναντι τρύτων

•

Μϋχρι 500.000,00 € ανϊ ϊτομο

•

Μϋχρι 1.000.000,00 € ανϊ γεγονόσ,
ανεξαρτότωσ ατόμων

•

Μϋχρι 300.000,00 € για υλικϋσ ζημιϋσ
ςε τρύτουσ

•

Με ανώτατο ετόςιο όριο τα
2.000.000,00 €

Αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ προσ τρύτουσ και
εργοδοτικόσ αςτικόσ ευθύνησ του Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.

•

Απαλλαγό για τα πρώτα 150,00 €

•

Μϋχρι 150.000,00 € ανϊ ϊτομο

•

Μϋχρι 300.000,00 € ανϊ γεγονόσ,
ανεξαρτότωσ ατόμων

•

Με ανώτατο ετόςιο όριο τισ 600.000,00
€

•

Απαλλαγό από τα ϋξοδα που θα
προκύψουν κατϊ τισ τρεισ πρώτεσ
ημϋρεσ από το ατύχημα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΨΝ ΑΝΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ
1. την κϊλυψη ςειςμού το 2% του ςυνολικού αςφαλιζόμενου ποςού, ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ
2. την κϊλυψη ζημιών κλοπόσ ιςχύει αφαιρετϋα απαλλαγό 10% εκϊςτησ ζημύασ με ελϊχιςτο το
ποςό των 300€.
3. τισ καλύψεισ Πλημμύρα, Καταιγύδα, Θύελλα, Διϊρρηξη ωληνώςεων το 10% του ποςού τησ
ζημύασ με ελϊχιςτο 300€ ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ χωρύσ διϊκριςη μεταξύ υπογεύων,
ιςογεύου και ορόφων
4. τισ καλύψεισ Βραχυκυκλώματοσ 300€ ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ
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5. την κϊλυψη θραύςησ υαλοπινϊκων 250€ ανϊ ζημιογόνο γεγονόσ
ΑΥΑΛΙΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
την ϋννοια του περιεχομϋνου των παρακϊτω κτιρύων, περιλαμβϊνονται τα ϋπιπλα, ςκεύη και ο
λοιπόσ εξοπλιςμόσ γραφεύου καθώσ και ο μηχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ (Η/Τ, scanner και
εκτυπωτϋσ). Λόγω μη διενϋργειασ απογραφόσ των περιουςιακών ςτοιχεύων ςε κϊποια κτόρια,
κατϋςτη αδύνατοσ ο ακριβόσ υπολογιςμόσ τησ αξύασ του περιεχομϋνου η οπούα και εκτιμϊται ωσ
ποςοςτό του αςφαλιζόμενου κεφαλαύου. Εξυπακούεται ότι ενδεχόμενο υπαςφϊλιςησ ςτην
περύπτωςη του περιεχομϋνου εύναι απόλυτα πιθανό και για το λόγο αυτό αποδεκτό.
Προςοχό:
Η κϊλυψη του περιεχομϋνου πρϋπει να ςυμπεριληφθεύ τόςο ςτο τύμημα ανϊ Διεύθυνςη όςο και ςτο
ςυνολικό τύμημα τησ κατατεθεύςασ προςφορϊσ, βϊςει των ποςοςτών που δύνονται ςτουσ πύνακεσ
του Παραρτόματοσ ΙΙΙ.
Ιδιαύτερη προςοχό χρειϊζεται ο υπολογιςμόσ τησ αςφαλιζόμενησ αξύασ ςτα ακύνητα όπου
υπϊρχει ςυνιδιοκτηςύα του ακινότου με ϊλλο φορϋα κοινωνικόσ αςφϊλιςησ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ
ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΟΤ Α’ – ΑΚΙΝΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ

ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
(ΟΠΨ ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV
- ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ)

……………………………………………..€

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Ε €
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ
Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
ΑΤΣΨΝ ΟΠΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ
ΑΥΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ
ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΑΣΙΚΗ
ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.

……………………………………………..€

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ ΠΛΗΡΨΣΕΟ ΠΟΟ ΠΡΟ
ΥΠΑ

……………………………………………..€

Ο Φρόνοσ Ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ εύναι (αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ) : 180 (εκατόν ογδόντα)
ημϋρεσ

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ

Ημερομηνύα: ………….………………….

……………………………

(Τπογραφό και φραγύδα)
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ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΟΤ Β’ – ΑΚΙΝΗΣΑ ΚΛΑΔΟΤ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ

ΙΔΙΟΚΣΗΣΑ ΑΚΙΝΗΣΑ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΚΛΑΔΟ ΕΥΑΠΑΞ ΠΑΡΟΦΨΝ
(ΟΠΨ ΠΕΡΙΓΡΑΥΟΝΣΑΙ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ)

……………………………………………..€

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ Ε €
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΗΙΑ ΑΥΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΨΝ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π.
ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ
ΑΤΣΨΝ ΟΠΟΤ ΤΠΑΡΦΕΙ
ΑΥΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΗ ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π
ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ ΠΛΗΡΨΣΕΟ ΠΟΟ ΠΡΟ ΥΠΑ

……………………………………………..€

……………………………………………..€

Ο Φρόνοσ Ιςχύοσ τησ Προςφορϊσ εύναι (αριθμητικώσ και ολογρϊφωσ) : 180 (εκατόν ογδόντα)
ημϋρεσ

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ

Ημερομηνύα: ………….………………….

……………………………

(Τπογραφό και φραγύδα)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : 100026519
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ – Σ.Κ.10557
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ρουφικτοφ Μαρία, Μπίτςικα ταυροφλα
- Σθλζφωνο: 210-3275026, 210-3275291
- Ηλ. ταχυδρομείο: t.prom@eteaep.gov.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.eteaep.gov.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV): ETHΙΑ
ΑΦΑΛΙΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΣΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ (CPV :66515200-5)
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *……+
- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΤΠΗΡΕΙΕ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : 2 ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΡΓΟΤ ( Α’ ΚΑΙ Β’)
Αρικμόσ
αναφοράσ
που
αποδίδεται
ςτον
φάκελο
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι
(εάν υπάρχει): 05/2018

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

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

Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Σμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

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

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

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

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
τιριξθ:

Απάντθςθ:

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

Απάντθςθ:

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

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

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό *+ Ναι *+ Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
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*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Όχι
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Όχι
επιβεβαιϊςει ότι:
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α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV
χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

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

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

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

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

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
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ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν οριςτεί από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

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

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

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

*……+

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

*+ Ναι *+ Όχι

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

β) *……+
*……+

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

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

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

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

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχιxlv

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

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

i

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

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

iii

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

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

v

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

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

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

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

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

φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

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

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

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

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

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

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

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

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

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

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

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Πρβλ άρκρο 48.

xxxi

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

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

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

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

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

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

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

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

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

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

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

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

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlviii

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