INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.10.06 13:29:02
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΞΒΖ469Η2Σ-92Ε

16PROC005197097 2016-10-06
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ & ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Ηαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι
115 21 - ΑΘΘΝΑ
www.idrimakofon.gr

ΑΝΑΡΣΘΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Ακινα 6-10-2016
Αρ. Ρρωτ. 2082/Φ77

ΘΕΜΑ: Διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την υλοποίηςη του «Προγράμματοσ τήριξησ Κωφϊν
και Βαρήκοων Οικοτρόφων μαθητϊν του ΕΙΚ Παράρτημα Θεςςαλονίκησ διάρκειασ από Οκτϊβριο του
2016 μζχρι και Ιοφνιο του 2017».
Ζχοντασ υπόψθ :
Σισ διατάξεισ όπωσ ζχουν τροποποιηθεί και ιςχφουν:
1.1.
Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα
κυβερνθτικά όργανα».
1.2.
Του Β.Δ. 703/1972,
1.3.
Τθν με αρικμό Φ60/Δ3α/1770/23.8.75 υπουργικι απόφαςθ (εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ
του ΕΙΚ).
1.4.
1.2. Του Ν.Δ. 496/1974 «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’
204 /19-7-1974).
1.5.
1.3. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρκρο 24 « Αφξθςθ αποδοχϊν Δθμοςίων υπαλλιλων
και άλλεσ διατάξεισ».
1.6.
Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 8.8.16) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν.
1.7.
1.4 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014): Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.
1.8.
Του Ν. 2690/99 κυρϊςεισ του κϊδικα διοικθτικισ διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.
1.9.
Του Ν. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
1.10. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ
και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα υπουργείου Ανάπτυξθσ»,
άρκρο 35.
1.11. Του Ν. 2513/1997 «Κφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ περί Δθμοςίων ςυμβάςεων Ρρομθκειϊν» (ΦΕΚ Α’
139/27.6.97)
1.12. Του Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα και άλλεσ διατάξεισ»
1.13. Του Ν. 4038/2012 “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012−2015.”
1.14. Του Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ διατάξεων του ΡΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ»
1.15. Του Ν. 4254/2012 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ»
1.16. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ ςτα άρκρα που
ιςχφουν από τθν δθμοςίευςι του ςφμφωνα με το άρκρο 201 του ιδίου Νόμου.
1.17. Τθν ΤΑ Π1/B/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»
1.18. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιοβακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου
δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
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1.19. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013)
1.20. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
1.21. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ”Ρρόγραμμα
Διαφγεια” και άλλεσ διατάξεισ».
1.22. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μζτρα Εφαρμογισ…..4127/2013».
1.23. Το άρκρο 67, παρ. 8 του Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/24-12-2014).
1.24. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α/29/19-03-2015) «υκμίςεισ για τθν λιψθ άμεςων μζτρων για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν οργάνων
και λοιπζσ διατάξεισ».
Σισ αποφάςεισ:
1.
Τθν υπ’ αρικμ. 5/15.9.2016 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΙΚ (κζμα 11 ο) περί
ζγκριςθσ διενζργειασ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ.
2.
Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του τακτικοφ προχπολογιςμό για το τρζχον ζτοσ, (ΚΑΕ 0439.01).
3.
Τθν αρικμ. 91/2000/Φ82/29.9.16 απόφαςθ δζςμευςθ τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ με ΑΔΑ:
7ΔΝΦ469Θ2Σ-Ψ93και με ΑΔΑΜ 16REQ005174005.

16PROC005197097 2016-10-06

ΠΡΟΚΘΡΤΟΤΜΕ
Συνοπτικό διαγωνιςμό ςε Ευρϊ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά με βάςθ μόνο τθν τιμι για τθν υλοποίθςθ του
«Προγράμματοσ τήριξησ Κωφϊν και Βαρήκοων Οικοτρόφων μαθητϊν του ΕΙΚ Παράρτημα
Θεςςαλονίκησ διάρκειασ από Οκτϊβριο του 2016 μζχρι και Ιοφνιο του 2017».
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ και οκτακοςίων
ευρϊ (24.800,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ
20.000,00€).
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν προςφορζσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν 18-10-2016, ημζρα Σρίτη και ϊρα 14:00, ςτο
Πρωτόκολλο του Εθνικοφ Ιδρφματοσ Κωφϊν (Ε.Ι.Κ.). Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω
θμερομθνία και ϊρα λογίηονται ωσ εκπρόκεςμεσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και επιςτρζφονται.
Οι ενδιαφερόμενοι κα υποβάλουν το φάκελο προςφοράσ τουσ, ιδιοχείρωσ ι αποςτζλλοντασ τον
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι μζςω Courier ςτο Ρρωτοκόλλου του Ε.Ι.Κ. (Ηαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΘΝΑ). Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ το Ε.Ι.Κ. ουδεμία ευκφνθ
φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 19-10-2016, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11.00, ςτθν ζδρα του Εκνικοφ
Ιδρφματοσ Κωφϊν από Τριμελι (3) Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.
Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν δικαιοφται να παρίςταται ο ςυμμετζχων ι ζνασ εκπρόςωποσ του
κάκε ςυμμετζχοντα, ο οποίοσ κα πρζπει να ζχει μαηί του τα κατά περίπτωςθ ζγγραφα που αποδεικνφουν
τθν νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του ςυμμετζχοντα.
Θ παροφςα απόφαςθ και τα ςυνθμμζνα παραρτιματα αυτισ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ
τθσ κα είναι αναρτθμζνα ςτον Ρίνακα ανακοινϊςεων και ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του Ε.Ι.Κ.
www.idrimakofon.gr κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ.
Θ προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν είναι 12 θμζρεσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του
διαγωνιςμοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ αυτϊν ι
ςυνεταιριςμοί που πλθροφν τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ.
Αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ είναι:
ΣΜΘΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
ΣΜΘΜΑ Β
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ
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ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

Θ Διοικήτρια - Πρόεδροσ του Δ..

Βενζττα Λαμπροποφλου
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ΣΜΘΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
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Σφποσ Διαγωνιςμοφ

Συνοπτικόσ διαγωνιςμόσ, ςε Ευρϊ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ

Αναθζτουςα Αρχή

Ν.Ρ.Δ.Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ.), Ηαχάρωφ 1 –
Αμπελόκθποι, 115 21 – ΑΘΘΝΑ, τθλ. 210-6460050,
www.idrimakofon.gr

Αντικείμενο

Θ υλοποίθςθ του «Ρρογράμματοσ
Στιριξθσ Κωφϊν και
Βαρικοων Οικοτρόφων μακθτϊν του ΕΙΚ Ραράρτθμα
Θεςςαλονίκθσ διάρκειασ από Οκτϊβριο του 2016 μζχρι και
Ιοφνιο του 2017».

Προχπολογιςμόσ ζργου

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των είκοςι
τεςςάρων χιλιάδων ευρϊ και οκτακοςίων ευρϊ (24.800,00€)
ςυμπεριλαμβανομζνου
του
αναλογοφντοσ
ΦΡΑ
24%
(Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 20.000,00€).

Προχπολογιςμόσ που βαρφνει

ΚΑΕ 0439.01

Καταληκτική ημερομηνία/ ϊρα υποβολήσ
Στισ 18-10-2016 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 14:00 μ.μ.
προςφορϊν
Σόποσ κατάθεςησ προςφορϊν

Ρρωτόκολλο Ε.Ι.Κ
Διεφκυνςθ ζδρασ του Ε.Ι.Κ..: ΗΑΧΑΩΦ 1, 115 21 - ΑΘΘΝΑ

Θμερομηνία και ϊρα
αποςφράγιςησ προςφορϊν

19-10-2016, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 11.00 μ.μ.

Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν

Τριάντα θμζρεσ (30) θμζρεσ, από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ.

Διάρκεια εκτζλεςησ τησ φμβαςησ

Από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και τον Ιοφνιο του ζτουσ 2017.

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ

Χρόνοσ υλοποίηςησ του ζργου
Θμερομηνία διακήρυξησ
Θμερομηνία δημοςίευςησ ςτο ΚΘΜΔΘ

α)
Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί, που ζχουν επαγγελματικι
δραςτθριότθτα ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν
υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου
Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο
2513/1997.
β)
Ενϊςεισ/Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω υπό (α) που
υποβάλλουν κοινι προςφορά.
30/6/2017
6/10/2016
6/10/2016
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, όπωσ αυτοί αναλφονται
ςτα Τμιματα Α & Β τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
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ΣΜΘΜΑ B: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σκοπόσ τθσ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του «Ρρογράμματοσ
Στιριξθσ Κωφϊν και Βαρικοων Οικοτρόφων μακθτϊν του ΕΙΚ Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ διάρκειασ από
Οκτϊβριο του 2016 μζχρι και Ιοφνιο του 2017».

1.

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων,
τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), κακϊσ και ςε τρίτεσ χϊρεσ που
ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί ςτο πλαίςιο
του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ
Ουρουγουάθσ (ν. 2513/1997 Αϋ 139), εφόςον θ δθμοπρατοφμενθ ςφμβαςθ υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ.
Οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι, δυνάμει τθσ νομοκεςίασ του κράτουσ - μζλουσ ςτο οποίο είναι
εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν ςυγκεκριμζνθ παροχι, δεν επιτρζπεται να αποκλείονται
με τθν αιτιολογία ότι κα ζπρεπε να είναι είτε φυςικά είτε νομικά πρόςωπα κατά τθν ελλθνικι νομοκεςία.
Επιτρζπεται ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων και υπθρεςιϊν, κακϊσ και των
δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, που καλφπτουν, επιπλζον, εργαςίεσ ι/και υπθρεςίεσ τοποκζτθςθσ και
εγκατάςταςθσ, να ηθτείται από τα νομικά πρόςωπα να μνθμονεφουν, ςτθν προςφορά ι ςτθν αίτθςθ
ςυμμετοχισ τουσ, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προςόντα των προςϊπων που επιφορτίηονται με τθν
εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παροχισ.
Οι κοινοπραξίεσ οικονομικϊν φορζων μποροφν να υποβάλουν προςφορά ι να εμφανίηονται ωσ
υποψιφιοι. Για τθν υποβολι προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.
οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ δεν μποροφν να απαιτοφν να ζχουν οι κοινοπραξίεσ
οικονομικϊν φορζων ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. Θ επιλεγείςα κοινοπραξία είναι δυνατόν να
υποχρεωκεί να περιβλθκεί ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εάν τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ
περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από κοινοπραξία οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Στθν περίπτωςθ ενϊςεων ι κοινοπραξίασ ςτθν προςφορά κα αναγράφεται απαραιτιτωσ το ποςοςτό
ςυμμετοχισ κάκε προςϊπου και το ειδικό μζροσ του Ζργου με το οποίο κα αςχολθκεί ςτα πλαίςια τθσ
υλοποίθςθσ του Ζργου.
Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιφιοι που δεν
ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό
μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό.

2.

Λόγοι αποκλειςμοφ - Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ ΚΑΙ τα
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ» εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ και
ειδικότερα:
α.α
1.
2.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ
Εφόςον οι προςφζροντεσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό τουσ,
υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.
Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει
ςτθν οποία αναλυτικά κα πρζπει να αναγράφονται τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψθφίου
κακϊσ και τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι προςφζροντεσ και:
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δεν ζχουν ςε βάροσ τουσ τελεςίδικθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο τα αδικιματα τθσ παρ.

2.2.

1 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016, δθλαδι για κάποιο από τα ακόλουκα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του
οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕ
L
300
τθσ
11.11.2008
ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊνμελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48),
θ
οποία
κυρϊκθκε
με
το
ν.
2803/2000
(Αϋ
48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται
ςτο
άρκρο
4
αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L
309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008
(Αϋ
166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).
Στθν Υπεφκυνθ Διλωςθ κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και κα
δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ οι προςφζροντεσ δεν
βρίςκονται ςε καμία από τισ αναφερόμενεσ ςτθ παράγραφο 1, 2 και 3 του άρκρου 73 του
Ν 4412/2016καταςτάςεισ και ιδίωσ:

Πτι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελοφν υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο, δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχουν
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου, ι για τα αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ότι δεν τελοφν υπό άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία.

Πτι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κυρίασ και επικουρικισ), αναφζροντασ όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ
οποίουσ καταβάλουν ειςφορζσ κυρίασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και ότι είναι
ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.

Πτι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία
του Επιμελθτθρίου και το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν (ρθτά
κατονομαηόμενεσ), προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το ειδικό επάγγελμά τουσ,
προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Επιμελθτιριο ι
ότι αςκοφν γεωργικό ι κτθνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωςθ (δεν αφορά
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νομικά πρόςωπα, δθλϊνουν ότι είναι εγγεγραμμζνα ςτα

2.3.

3.

μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ τουσ ι ςε ιςοδφναμεσ
επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, ομοίωσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ορίηοντασ ρθτά τθν
επωνυμία του Επιμελθτθρίου ι των επαγγελματικϊν οργανϊςεων αντίςτοιχα, κακϊσ και
το αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν, προκειμζνου για νομικά πρόςωπα ι το
ειδικό επάγγελμά τουσ , προκειμζνου για φυςικά πρόςωπα.

Πτι δεν είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ
και ότι δεν ζχουν αρνθκεί να παράςχουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.

Πτι δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του Ν 4412/16.
Θ ανωτζρω υπό 2.1 υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται επίςθσ και για τα μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι του προςϊπου
που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Σα νομιμοποιητικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ
προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό (Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό,
κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι ι βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ
ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει
ςτο καταςτατικό του νομικοφ προςϊπου και οι ςχετικζσ βεβαιϊςεισ του ΓΕΜΘ. Στοιχεία
και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων
Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν
υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό
δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι
κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.

Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα
θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν απαιτείται
βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.
Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ.
Επιςημαίνεται ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν
για κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για
ζναν μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το
διαγωνιςμό.
Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων οι ωσ άνω ιδιότθτεσ κα πρζπει να ςυντρζχουν
ςωρευτικά και ςτο πρόςωπο των νομίμων εκπροςϊπων τουσ ι μόνο ςε αυτό για τισ περιπτϊςεισ που οι
ωσ άνω προχποκζςεισ προςιδιάηουν αποκλειςτικά ςε φυςικά πρόςωπα(περ. α,β,γ,δ,ε και η).
2.1. Για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να πλθροφν υποχρεωτικά τισ
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ που αφοροφν τισ τεχνικζσ και επαγγελματικζσ τουσ ικανότθτεσ. Το Εκνικό Κδρυμα
Κωφϊν ζχει δικαίωμα να ελζγξει με κάκε νόμιμο τρόπο τθν αλικεια των ανωτζρω δθλουμζνων.
2.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμετζχει ςε όςεσ ςυςκζψεισ και ςυναντιςεισ χρειαςτεί, μετά από
πρόςκλθςθ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Κωφϊν

3.

Κατάρτιςη, υποβολή και αποςφράγιςη προςφορϊν
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν εγγράφωσ τισ προςφορζσ τουσ
μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτο Τμιμα Αϋ τθσ παροφςασ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα ι ςε οποιαδιποτε άλλθ
γλϊςςα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυνοδευόμενεσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Σε
περίπτωςθ διαφωνίασ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Ριςτοποιθτικά
αλλοδαπϊν αρχϊν γίνονται δεκτά, εφόςον ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
Οι προςφορζσ κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ,
ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κ.λπ. Αν υπάρχουν διορκϊςεισ, προςκικεσ κ.λπ. κα πρζπει να είναι
μονογραμμζνεσ από τον προςφζροντα.
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Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να
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Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ.
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3.1 Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ζνα (1) ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να
φζρει τθν ΕΡΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, θλεκτρονικι
διεφκυνςθ) του Διαγωνιηόμενου κακϊσ και τισ παρακάτω ενδείξεισ:
«ΕΡΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
επιλογισ αναδόχου για το ζργο «Τλοποίηςη του Προγράμματοσ τήριξησ Κωφϊν και Βαρήκοων
Οικοτρόφων μαθητϊν του ΕΙΚ Παράρτημα Θεςςαλονίκησ διάρκειασ από Οκτϊβριο του 2016 μζχρι και
Ιοφνιο του 2017»
ΡΟΚΘΥΞΘ Α. ΡΩΤ. …………./2016
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ε.Ι.Κ.)
ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 18-10-2016
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΡΟΣΦ.): 19-10-2016
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία»

4. Κριτήρια επιλογήσ - Δικαιολογητικά απόδειξησ τεχνικήσ και επαγγελματικήσ ικανότητασ του
προςφζροντα.
Ο προςφζρων υποχρεοφται να υποβάλει ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του εκτόσ από τα ανωτζρω
αναφερόμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τα κάτωκι:

Ρλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, τισ πιςτοποιιςεισ,
το ιςτορικό και τα κφρια βιματα ανάπτυξθσ του προςφζροντα.

Σφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα ςτελεχϊν προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου, τα οποία κα πρζπει να
διακζτουν ςυναφι εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ι/ και προγενζςτερθ εξειδικευμζνθ εμπειρία για τθν
εκτζλεςθ του ζργου.

Σε περίπτωςθ που ςτθν Ομάδα Ζργου περιλαμβάνονται ςτελζχθ που δεν είναι μόνιμοι
εργαηόμενοι του προςφζροντα, είναι αναγκαία θ προςκόμιςθ υπεφκυνων δθλϊςεων των προςϊπων
αυτϊν, ςτισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον προςφζροντα, ότι
δεν ςυμμετζχουν με οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιαδιποτε άλλθ προςφορά για τον ίδιο διαγωνιςμό και ότι
αποδζχονται τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ.

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι
οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ
του Ρροςαρτιματοσ Α’.

5.

Φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει με ποινι αποκλειςμοφ τα αναφερόμενα ςτο
Ραράρτθμα Α του παρόντοσ.

6.

Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινι αποκλειςμοφ τθν υπογεγραμμζνθ
από το αρμόδιο πρόςωπο εκ μζρουσ κάκε υποψιφιου οικονομικι προςφορά, θ οποία κα πρζπει να
τεκμθριϊνεται και να βαςίηεται ςτα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ του προςφοράσ.
Ειδικότερα, κα πρζπει να παρουςιάηει το ςυνολικό ποςό ζναντι του οποίου ο προςφζρων προτίκεται να
εκτελζςει το ζργο ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ.
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Πλεσ οι τιμζσ κα είναι εκφραςμζνεσ ςε ΕΥΩ και κα αναγράφονται αρικμθτικά και ολογράφωσ. Σε
περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που ζχει αναγραφεί
ολογράφωσ. Ρροςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ ι θ ςυνολικι
τιμι απορρίπτονται.
Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οφτε ςε
περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά, κα ηθτθκεί από τον
υποψιφιο Ανάδοχο θ ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ςε ςυνδυαςμό
με τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του
Ζργου. Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων δεν απαντιςει ςτθν αποκλειςτικι θμερομθνία των τριϊν (3)
θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ ειδοποίθςισ του ι εφόςον και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω
αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται.
Σθμειϊνεται ότι οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ που ςχετίηεται με το ζργο
(αμοιβζσ προςωπικοφ, ζξοδα μετακινιςεων κ.λπ.), πλθν των προβλεπόμενων από τον προχπολογιςμό του
παρόντοσ ζργου κα βαρφνουν τον προςφζροντα. Ο αναλογοφν Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΡΑ)
βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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7.

Προχπολογιςμόσ Ζργου
Ο προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των είκοςι τεςςάρων χιλιάδων και οκτακοςίων
ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΡΑ 24% (Ρροχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ 20.000,00€).

8.

Χρόνοσ Παράδοςησ - Τλοποίηςησ Ζργου
Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τον Ιοφνιο του 2017.

9.

Ιςχφσ προςφορϊν
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Αναδόχουσ για τριάντα (30) ημζρεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν το Εκνικό Κδρυμα Κωφϊν κα απευκφνει
ζγγραφο ερϊτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αναφορικά με τθν
αποδοχι παράταςθσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν
ςχετικά μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ.
Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνεται και με τθν λιξθ τθσ
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί.

10.

Αποςφράγιςη προςφορϊν και ςφνταξη πρακτικοφ αξιολόγηςησ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από ειδικι τριμελι επιτροπι (Επιτροπι Διενζργειασ
και Αξιολόγθςθσ) θ οποία ςυγκροτείται προσ το ςκοπό αυτό και διενεργεί όλα τα ςτάδια του διαγωνιςμοφ.
Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ.
Εν ςυνεχεία θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ
των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ το οποίο και διαβιβάηεται ςτο
Αποφαςίηων Πργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζςω του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν.
Στο εν λόγω πρακτικό περιλαμβάνονται τουλάχιςτον:
Α) Θ επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ αξία τθσ ςφμβαςθσ
Β) Το όνομα των επιλεγζντων υποψθφίων και τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τουσ
Γ) Το όνομα των αποκλειςκζντων υποψθφίων και τουσ λόγουσ απόρριψθσ τουσ
Δ) Τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ των προςφορϊν που κρίκθκαν αςυνικιςτα χαμθλζσ
Ε) Τθν επωνυμία του αναδόχου και τθν αιτιολόγθςθ τθσ επιλογισ τθσ προςφοράσ του.
Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ βάςει τιμισ.
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11.

Απόρριψη προςφορϊν
16PROC005197097
2016-10-06
Θ ανακζτουςα αρχι / ο ανακζτων φορζασ,
με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) Θ οποία είναι ανϊτερθ του Ρροχπολογιςμοφ
β) Θ οποία είναι ελλιπισ κατά τα προθγοφμενα άρκρα ι υποβλικθκε κατά παράβαςθ των απαράβατων
όρων περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, όπωσ οι όροι αυτοί ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
γ) Στθν οποία θ τιμι δεν είναι απόλυτα προςδιοριςμζνθ.
δ) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι, εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν 4412/2016.
3) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ, ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι/τον ανακζτοντα φορζα.
ςτ) Θ οποία δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ που ςχετίηονται με τα χαρακτθριςτικά του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ.
η) Θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά.
θ) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.
11. Κατακφρωςη του διαγωνιςμοφ
Θ κατακφρωςθ γίνεται με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
επιτροπισ. Θ Ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από
τθν ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν 4412/2016. Με τθν κοινοποίθςθ
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο, θ ανακζτουςα αρχι τον καλεί να προςκομίςει τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Εάν περάςει άπρακτθ θ παραπάνω προκεςμία χωρίσ ο
Ανάδοχοσ να αποςτείλει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, το Εκνικό
Κδρυμα Κωφϊν μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο και να αποφαςίςει τθν ανάκεςθ του ζργου ςτον επόμενο
κατά ςειρά κατάταξθσ.
12. Δικαίωμα ματαίωςησ
Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου,
ματαιϊνει
τθ
διαδικαςία
ςφναψθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των
προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Ν 4412/2016 και με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι
β) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν
ειδικι πρόςκλθςθ και κθρυχκεί ζκπτωτοσ και κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ
ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
α)
λόγω
παράτυπθσ
διεξαγωγισ
τθσ
διαδικαςίασ
ανάκεςθσ,
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν
ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
φορζα
για
τον
οποίο
προορίηεται
το
υπό
ανάκεςθ
αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
ε)
ςτθν
περίπτωςθ
τθσ
παραγράφου
4
του
άρκρου
97,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι
να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2, θ
ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω τμιμα, εφόςον
επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.
Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε
φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία των
άρκρων 29 ι 32 του Ν 4412/16, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι
προχποκζςεισ
των
άρκρων
αυτϊν.
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13.
Κατάρτιςη και υπογραφή τησ φμβαςησ – Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ
Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου ςτον οποίο τελικϊσ νομίμωσ και εγκφρωσ κατεκυρϊκθ
το ζργο, υπογράφεται ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Τυχόν υποβολι ςχεδίων
ςφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ προςφορζσ τουσ δε δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν
Ανακζτουςα Αρχι.
Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν
διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου όπωσ ζγινε αποδεκτι κατά τθν κατακφρωςθ.
Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ ςφμβαςθ και τα παραρτιματά
αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ
λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα Διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ τεχνικι και
οικονομικι προςφορά του Αναδόχου.
Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρωκεί το ζργο, υποχρεοφται να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ, κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Σε
διαφορετικι περίπτωςθ το Εκνικό Κδρυμα Κωφϊν μπορεί να τον κθρφξει ζκπτωτο και να αποφαςίςει τθν
ανάκεςθ του ζργου ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από αναγνωριςμζνα πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά
πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των
κρατϊν μελϊν αυτό το δικαίωμα. Το φψοσ τθσ εγγφθςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί του
προχπολογιςμοφ κατακφρωςησ του ζργου, χωρίσ να υπολογίηεται ο ΦΡΑ.
Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από μθ ελλθνικι Τράπεηα, τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ ςε μία
από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, αλλά κα ςυνοδεφεται απαραίτθτα από επίςθμθ
επικυρωμζνθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, θ οποία υπεριςχφει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να ςθμειϊνεται ςτθν
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ότι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ αλλθλεγγφωσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου, ςφμφωνα με
τα οριηόμενα από τθ ςφμβαςθ.
14.
Παρακολοφθηςη - παραλαβή ζργου
Το ζργο του Αναδόχου παρακολουκείται, κακοδθγείται και εγκρίνεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ
από τθν Ανακζτουςα Αρχι επί τθ βάςει των ςχετικϊν ειςθγιςεων τθσ Επιτροπισ Επίβλεψθσ και
Ραραλαβισ.
Θ Επιτροπι Επίβλεψθσ και Ραραλαβισ είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ, τθν αξιολόγθςθ και τον
ζλεγχο των επιμζρουσ ενεργειϊν και του ςυνόλου του ζργου του Αναδόχου επί τθ βάςει τθσ πορείασ
υλοποίθςθσ του ζργου, ςυντάςςοντασ ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται και να διευκολφνει ςτο ζργο τουσ, το προςωπικό και τουσ
ςυνεργάτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθν Επιτροπι Επίβλεψθσ και Ραραλαβισ του ζργου.
Αναλυτικά ο τρόποσ εκτζλεςθσ, παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ του ζργου κα περιγράφεται ςτθ
ςφμβαςθ μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ.
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15.
Σρόποσ πληρωμήσ του Αναδόχου – κρατήςεισ
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από
τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε
τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά
Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.
Τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
είναι
κατ’
ελάχιςτον
τα
εξισ:
α)Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ
αντικείμενου.
β)Τιμολόγιο
του
αναδόχου,
με
τθν
ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
γ)Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
δ)Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,
μπορεί να ηθτιςει και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Θ αμοιβι του Αναδόχου κα επιβαρφνεται από τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ όπωσ κάκε φορά
αυτι προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και ςε όλεσ τισ άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ.
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 4152/2013
(ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
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16.
Ενςτάςεισ – ζνδικα μζςα
Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν
4412/2016.
Ειδικότερα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ
πρόςκλθςθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα
(10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
17.
Σρόποσ λήψησ εγγράφων Διαγωνιςμοφ
Θ Ρροκιρυξθ κα είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του ιδρφματοσ ςε μορφι αρχείου pdf, οι
ενδιαφερόμενοι δε κα μποροφν να προμθκευτοφν ςχετικό αντίγραφο από το Εκνικό Κδρυμα Κωφϊν,
τμιμα πρωτοκόλλου, κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ.
Στθν περίπτωςθ παραλαβισ τθσ Ρροκιρυξθσ μζςω ταχυμεταφορικισ (courier), θ Ανακζτουςα Αρχι δεν
ζχει καμία απολφτωσ ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ και ςωςτι παράδοςι τθσ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό ζντυπο με τα ςτοιχεία των
ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου),
ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ Διακιρυξθ,
για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι διευκρινίςεισ επ’
αυτισ.
Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ Διακιρυξθσ που
παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό
ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν οποιαδιποτε παράλειψθ να το γνωρίςουν ζγγραφα ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι και να ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ με το
αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ κα απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
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17.1 Παροχή Διευκρινίςεων επί τησ Διακήρυξησ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν για οποιαδιποτε ςχετικι διευκρίνθςθ ι πλθροφορία κατά
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ ζωσ 15.00 μ.μ. με τθν Ρροιςτ. Δ/νςθσ Κ. αηι Χρυςι τθλ 2106440159 και τον
υπεφκυνο του Γραφείου Ρρομθκειϊν του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Κωφϊν, κ. Τςιρογιάνθ Χριςτο τθλ.
2106435916.
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18.
Λοιπά θζματα
Για τα λοιπά κζματα που δεν προβλζπονται από τθν παροφςα διακιρυξθ, παραπζμπουμε ςτισ διατάξεισ
των νόμων που αναφζρονται ςτθν αρχι τθσ παροφςασ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Θ υποβαλλόμενθ προςφορά οφείλει να πλθροί τισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που είναι
αναγκαίεσ για τθν ομαλι εκτζλεςθ Του προγράμματοσ, ςτο οποίο αφορά ο παρόν και εξυπθρετοφν τουσ
ςκοποφσ του ιδρφματοσ, ωσ ακολοφκωσ:
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτιριξθσ των Κωφϊν και Βαρικοων
Οικοτρόφων μακθτϊν του ΕΙΚ ςτο Ραράρτθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ. Οι επιμελθτζσ που πρόκειται να
απαςχολθκοφν για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ κα πρζπει να διακζτουν ςχετικι εμπειρία ι
κατάρτιςθ υποςτιριξθσ και εκπαίδευςθσ κωφϊν παιδιϊν ι ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ.
Το προςωπικό που κατ’ ελάχιςτο δφναται να απαςχολθκεί κα είναι οκτάωρθσ απαςχόλθςθσ.
Το προςωπικό που κατ’ ελάχιςτο δφναται να απαςχολθκεί ανά ειδικότθτα και ανά πρόγραμμα
αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:

ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΣ

ΑΘΘΝΑ
2
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΦΑΛΙΘ & ΠΡΟΝΟΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
Ηαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι
115 21 - ΑΘΘΝΑ

Ακινα ……………… 2016
Αρ. Ρρωτ. …………

ΤΜΒΑΘ
Για τθν υλοποίθςθ του «Ρρογράμματοσ ςτιριξθσ κωφϊν και Βαρικοων Οικοτρόφων μακθτϊν του ΕΙΚ ςτο
Ραράρτθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ».
Στθν Ακινα ςιμερα …………………..2016 θμζρα ………………….. οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1)
Το Ν.Ρ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία «Εθνικό Κδρυμα Κωφϊν», νόμιμα εκπροςωποφμενο από τθν
Διοικιτρια και Ρρόεδρο του Δ.Σ. κα Βενζτα Λαμπροποφλου, θ οποία ενεργεί δυνάμει των αρμοδιοτιτων
τθσ και τθσ υπ' αρικμ. ……………………………………… (ΑΔΑ: …………………………) προκιρυξθσ ςυνοπτικοφ
διαγωνιςμοφ, αποκαλοφμενο εφεξισ χάριν ςυντομίασ ωσ «Ε.Ι.Κ.»
2)
………………………………………………………………………… με τον διακριτικό τίτλο «………………………» που
εδρεφει ςτθν Ακινα και ςυγκεκριμζνα επί τθσ οδοφ ……………………………………, με
……………………………………….Α.Φ.Μ. ……………………….., υπαγόμενθ ςτθν Δ.Ο.Υ. ……………………………… και
εκπροςωπείται από τον/τθν ……………………………………….., αποκαλοφμενθ εφεξισ χάριν ςυντομίασ ωσ
«……………………………..»
Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ, καλοφμενοσ του λοιποφ «ςυμβαλλόμενοσ», ζχοντασ υπόψη:
1)
Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), «Ρερί Λογιςτικοφ των Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου
Δικαίου».
1.
Το Ν 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-104) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»
2)
Τθν Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβοφλου του Κράτουσ (ΝΣΚ) με αρικμό 117/2009, ςφμφωνα με
τθν οποία θ αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ δικαιολογθτικϊν δεν εφαρμόηεται ςτισ διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ.
3)
Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ»,
4)
Τθν υπ’ αρικμ. 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291/Β/2010) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
«Αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/1995 για τθ ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων».
5)
Το Ρ.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
6)
Το Ρ.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α/1998) «Διαδικαςία ελζγχου εκκακάριςθσ και εντολισ πλθρωμισ των
δαπανϊν του Δθμοςίου».
7)
Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο,
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013)
8)
Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’ 8.8.16) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ ζργων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν
9)
Τον ιςχφοντα οργανιςμό του Ε.Ι.Κ. Β.Δ. 703/72( ΦΕΚ 201/15-11-1973).
10)
Τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του Ε.Ι.Κ. (ΥΡ. Απόφαςθ Φ60/Δ3Α/1770/23-8-1975).
11)
Τθν υπϋ αρικμ. 5/15-9-2016 (κζμα 11οΘ.Δ.) απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ.
12)
Τθν υπ’ αρικμ. 685/Φ40/6-6-2016 ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ με τίτλο
«οριςμόσ επιτροπισ διενζργειασ ςυνοπτικϊν διαγωνιςμϊν για το ζτοσ 2016.»
13)
Το πρακτικό του διαγωνιςμοφ που ζγινε ςτισ ………. / ………… / 2016 και αφορά ςτθν επιλογι
αναδόχου του ζργου με τίτλο «……………..»
14)
Τθν υπ’ αρικμ. ……../2016 απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου με κζμα: «Κατακφρωςθ
διαγωνιςμοφ για το ζργο με τίτλο « …………….».
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ςυνάπτει με τον δεφτερο ςυμβαλλόμενο, καλοφμενο του λοιποφ «αντιςυμβαλλόμενοσ, ςφμβαςθ
ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο φμβαςησ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αποτελεί θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςτιριξθσ κωφϊν και
Βαρικοων Οικοτρόφων μακθτϊν του ΕΙΚ ςτο Ραράρτθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ.
Άρθρο 2
Διάρκεια
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ________________ , από τθν θμερομθνία υπογραφισ μζχρι και τον
Ιοφνιο του 2017.
Άρθρο 3
Αμοιβή
Ωσ αμοιβι τθσ αντιςυμβαλλόμενθσ ορίηεται θ τελικι προςφορά του εντολοδόχου ςυμπεριλαμβανομζνου
του Φ.Ρ.Α., ιτοι _____________________________________________.
Άρθρο 4
Σρόποσ καταβολήσ αμοιβήσ
Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από
τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων.
Οι ανωτζρω τρόποι πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκοφν για τισ ανάγκεσ του Ζργου κατά τθ διάρκεια
υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, με βάςθ τα ορόςθμα του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε πλθρωμι
δεν κα υπερβαίνει το αντικείμενο του Ζργου που κα ζχει παραλθφκεί.
Θ δαπάνθ του ζργου όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, κα βαρφνει τον ΚΑΕ 0439.01
προχπολογιςμοφ εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 2016 και κα υπάρξει πρόβλεψθ ςτον αντίςτοιχο ΚΑΕ του
επόμενου ζτουσ.
Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/ δικαιολογθτικά. Από κάκε
τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά
Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ των αρμόδιων Υπουργείων.
Τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
είναι
κατ’
ελάχιςτον
τα
εξισ:
α)Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ
αντικείμενου.
β)Τιμολόγιο
του
αναδόχου,
με
τθν
ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».
γ)Εξοφλθτικι απόδειξθ του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».
δ)Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ.
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ ανακζτουςα αρχι που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι,
μπορεί να ηθτιςει και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Θ αμοιβι του Αναδόχου κα επιβαρφνεται από τθν παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ όπωσ κάκε φορά
αυτι προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και ςε όλεσ τισ άλλεσ νόμιμεσ κρατιςεισ.
Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου εφαρμόηονται και ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του Ν 4152/2013
(ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).
Άρθρο 5
Τποχρεϊςεισ ςυμβαλλομζνων
Τποχρεϊςεισ αναδόχου
1. Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του από το παράρτθμα του Ε.Ι.Κ. ςτθ Θεςςαλονίκθ.
2. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το Ε.Ι.Κ.,
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ τθσ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ του, ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του
Ζργου.
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3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ
αποφάςεων.
4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που
απορρζουν από τια διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι
οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ράράρτθμα Χ
του Ρροςαρτιματοσ Α’.
5. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ
ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ ομάδασ τθσ, που κα αςχολθκοφν ι κα
παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνθ αυτι προσ αποκατάςταςι τθσ.
6. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά τθσ, επιςτθμονικοφ και
λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία,
τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ του ζργου. Το προςωπικό
που κατ’ ελάχιςτο κα απαςχολθκεί ανά ειδικότθτα, ϊρεσ απαςχόλθςθσ και ανά πρόγραμμα αποτυπϊνεται
ςτον πίνακα οικονομικισ προςφοράσ τθσ.
7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ,
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον του Ε.Ι.Κ.
8. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από
τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Ε.Ι.Κ., θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του,
ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ.
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Άρθρο 6
Τποχρεϊςεισ Αναθζτουςασ Αρχήσ
1. Το Ε.Ι.Κ. είναι υποχρεωμζνο για τθν παροχι όλων των μζςων και ςτοιχείων τα οποία κρίνονται
απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ τθσ ανατικζμενθσ εργαςίασ.
2. Το Ε.Ι.Κ. είναι υποχρεωμζνο, εφόςον βεβαιϊνεται θ πρόοδοσ και θ καλι εκτζλεςθ του ζργου, να
καταβάλει ςτον ανάδοχο τθν ανάλογθ αμοιβι.
3. Θ επιλογι των χϊρων - εγκαταςτάςεων που κα υλοποιθκεί το πρόγραμμα τθσ ςφμβαςθσ είναι προϊόν
τθσ αποκλειςτικισ βουλιςεωσ του Ε.Ι.Κ. εκφραηόμενθ υπό αυτοφ.
4. Το Ε.Ι.Κ. ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ακϊλυτθσ και ελεφκερθσ διάκεςθσ χϊρων και
εγκαταςτάςεων, τθσ απρόςκοπτθσ λειτουργίασ αυτϊν και τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ τιρθςθσ των όρων και
κανόνων νόμιμθσ λειτουργίασ αυτϊν.
5. Το Ε.Ι.Κ. δφναται να παραχωρεί προσ χριςθ ακίνθτα του για τθν παροχι των υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ
τθσ λειτουργίασ των προγραμμάτων κοινωνικισ φροντίδασ που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ.
6. Το Ε.Ι.Κ. αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εξαςφαλίηει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό και τθν εν γζνει
υλικοτεχνικι υποδομι για τθν λειτουργία των δομϊν ςτισ οποίεσ παρζχονται οι υπθρεςίεσ.
Άρθρο 7
Λφςη τησ ςφμβαςησ
1. Θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
παροφςασ
2. Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίγραφα (ζνα για το κάκε μζροσ), αναγνϊςκθκε και
υπογράφθκε από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
3. Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν
κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί.
4. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια
(τθσ ζδρασ του Ε.Ι.Κ.), εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
5. Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να
υπάρχει προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν
ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ
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αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν
προθγοφμενθ παράγραφο.
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ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΘΜΕΙΩΘ:
Θ κατωτζρω υπεφθυνη δήλωςη (2.1)
υποβάλλεται και για τα ζλη του Δ.. ή το
νόμιμο εκπρόςωπο του οικονομικοφ
φορζα ςε περίπτωςη νομικοφ προςϊπου ή
ενϊςεωσ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι – ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΔΘΛΩΕΩΝ
ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 2.1
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ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΡΟΣ :
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΦΩΝ
Ο – Θ Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Επϊνυμο:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Θλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Αλαθεξόκελνη ζηνλ Σπλνπηηθό κε αξηζκό__________ , σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ________________ κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο, δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απόθαζε γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, δειαδή γηα θάπνην από ηα
αθόινπζα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ
2008,
γηα
ηελ
θαηαπνιέκεζε
ηνπ
νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο(ΕΕ
L
300
ηεο
11.11.2008
ζ.42),
β) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΥ
ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο
νξίδεηαη
ζηελ
θείκελε
λνκνζεζία
ή
ζην
εζληθό
δίθαην
ηνπ
νηθνλνκηθνύ
θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316
ηεο
27.11.1995,
ζ.
48),
ε
νπνία
θπξώζεθε
κε
ην
λ.
2803/2000
(Α΄
48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεοπιαίζην 2002/475/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα
ή
απόπεηξα
δηάπξαμεο
εγθιήκαηνο,
όπσο
νξίδνληαη
ζην
άξζξν
4
απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ
ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε
νπνία
ελζσκαηώζεθε
ζηελ
εζληθή
λνκνζεζία
κε
ην
λ.
3691/2008
(Α΄
166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Θ Δθλ.
(Υπογραφι)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΡΟΣ :
ΕΙΚ
Ο – Θ Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Θμερομθνία γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Επϊνυμο:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Θλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.
1599/1986, δειώλσ όηη:
Αλαθεξόκελνη ζηνλ Σπλνπηηθό Δηαγσληζκό κε αξηζκό__________ , σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο ________κέρξη θαη ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δειώλσ όηη:
Η σο άλσ εηαηξεία δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο αλαθεξόκελεο ζηε παξάγξαθν 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016θαηαζηάζεηο
θαη ηδίσο:
Όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηεινύλ ππό αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο, δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ, ή γηα ηα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα όηη δελ ηεινύλ ππό άιιε αλάινγε θαηάζηαζε
ή δηαδηθαζία.
Όηη είλαη ελήκεξε σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηεο, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη επηθνπξηθήο),
αλαθέξνληαο όινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ εηζθνξέο θπξίαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, θαζώο θαη όηη είλαη ελήκεξνη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Όηη είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Επηκειεηήξην, νξίδνληαο ξεηά ηελ επσλπκία ηνπ Επηκειεηεξίνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αζθνύλ (ξεηά θαηνλνκαδόκελεο), πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα ή ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα
θπζηθά πξόζσπα, κε ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Επηκειεηήξην ή όηη αζθνύλ γεσξγηθό ή θηελνηξνθηθό επάγγεικα, θαηά
πεξίπησζε (δελ αθνξά ζπλεηαηξηζκνύο).
Όηη δελ είλαη έλνρε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο
ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ θαη όηη δελ έρνπλ αξλεζεί λα παξάζρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
Όηη δελ ηειεί ζε απνθιεηζκό από δηαγσληζκνύο κε βάζε ακεηάθιεηε απόθαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν 4412/16.

Θμερομθνία:

……….20……
Ο – Θ Δθλ.
(Υπογραφι)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ
κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ,
ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.
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Ονομαςία
Τράπεηασ:______________________________________________________
Κατάςτθμα:______________________________________________
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________
Ρροσ
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΩ
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ [Σε περίπτωςη μεμονωμζνησ εταιρίασ : τησ Εταιρίασ …………… Οδόσ
…………. Αριθμόσ….Τ.Κ. ……] ή
[ςε περίπτωςη Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ : των Εταιριών
α) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αριθμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάθε μία από αυτζσ και ωσ αλληλζγγυα και εισ
ολόκληρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τησ ιδιότητάσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ή Κοινοπραξίασ],
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό...................
που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο «…………….» και ςυγκεκριμζνα για τθν
προμικεια……………….. ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθν αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ
καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί
το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
Προςφζρων:

Αξία Αριθμητικά

Αξία Ολογράφωσ

Εκτιμϊμενο τίμημα του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνου
του αναλογοφντοσ ΦΠΑ
υνολικό ποςό ζναντι του οποίου η εταιρία προτίθεται
να εκτελζςει το ζργο ςυμπεριλαμβανομζνου του
αναλογοφντοσ ΦΠΑ
Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον/ τθν ……………………………….. για τριάντα (30) θμζρεσ από τθν επόμενθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εφόςον ηθτθκεί μπορεί να δοκεί παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ.
Για τον προςφζροντα
(φραγίδα/ Τπογραφή Νόμιμου Εκπροςϊπου)
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