ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ
Υ Π Η Ρ ΕΣ Ι Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Μ OY
ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

ΣΥΜΒΑΣΗ

CPV

«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών χιλιάδων (3.000)
παλαιτύπων, εκατό χιλιάδων (100.000) εγγράφων, δώδεκα
χιλιάδων (12.000) φορητών εικόνων και αντικειμένων
μεταλλοτεχνίας - λαογραφικής τέχνης».

90910000-9
Υπηρεσίες Καθαρισμού

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 60.000,00 € (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

Η υπό ανάθεση σύμβαση αποτελεί υποέργο, στο πλαίσιο του
Έργου «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ
5003764
και
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»,
του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα
Η
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον κωδικό
έργου:2016ΣΕ13810000
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01/17

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 04-07-2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός Διαγωνισμός

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ σφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ- Ημερομηνία : 21/07/2017
ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ- Ημέρα
: Παρασκευή
ΡΩΝ
Ώρα
: 14.00 πμ
Ημερομηνία : 21/07/2017
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΗμέρα
: Παρασκευή
ΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ώρα
: 14.00 πμ

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Σκουφά 11, Κολωνάκι, Αθήνα

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

90910000-9 : Υπηρεσίες καθαρισμού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΒΑΣΗΣ

ΑΞΙΑ

Η υπό ανάθεση σύμβαση αποτελεί πακέτο
εργασίας του 2ου υποέργου «Προστιθέμενη αξία
στην πράξη», στο πλαίσιο του Έργου «ΑΘΩΝΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003764 και
συγχρηματοδοτείται
από
το
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», του ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το
ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του
Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον κωδικό
έργου:2016ΣΕ13810000
60.000,00 ευρώ
ΣΥΜΗ υπό ανάθεση σύμβαση απαλλάσσεται ΦΠΑ και
κρατήσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της συμβάσης

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τριών χιλιάδων (3.000)
παλαιτύπων, εκατό χιλιάδων (100.000) εγγράφων, δώδεκα χιλιάδων (12.000)
φορητών εικόνων και αντικειμένων μεταλλοτεχνίας - λαογραφικής τέχνης,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας 60.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα που ακολουθούν και στα συνημμένα στην παρούσα Διακήρυξη Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

(ΕΦΕΞΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ)
Ταχυδρομική διεύθυνση
ΣΚΟΥΦΑ 11
Πόλη
ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κώδικας
106 73
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
grammateia@athoskivotos.eu
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο http://www.athoskivotos.eu
(URL)
Αιμιλία Πλυτά
Τηλ. 210 3647995
Υπεύθυνη επικοινωνίας

Fax 210 3647910
Email:
grammateia@athoskivotos.eu

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1 Ο τίτλος της υπό ανάθεση σύμβασης είναι :
«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών χιλιάδων (3.000) παλαιτύπων, εκατό
χιλιάδων (100.000) εγγράφων, δώδεκα χιλιάδων (12.000) φορητών εικόνων
και αντικειμένων μεταλλοτεχνίας - λαογραφικής τέχνης».
2.2 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € και
απαλλάσσεται ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων.
2.3 Τόπος παροχής υπηρεσιών της σύμβασης

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Ο τόπος παροχής των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι αυτός που θα υποδειχθεί
από την Ιερά Κοινότητα εντός των ορίων της Αθωνικής Πολιτείας του Αγίου
Όρους.
Με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται η εκ μέρους των προσφερόντων
πλήρη γνώση της κατάστασης των εντύπων, εικόνων και έργων
λαογραφικής τέχνης, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της παροχής των
υπηρεσιών καθαρισμού της παρούσας.
2.4
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
Το
αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των
αναφερόμενων στο άρθρο. 2.1 παλαιτύπων, εικόνων και έργων τέχνης. Οι
υπό ανάθεση υπηρεσίες καθαρισμού, τα υλικά και οι μέθοδοι καθαρισμού,
καθώς οι λοιπές ειδικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης ορίζεται
σε πέντε (5) μήνες το μέγιστο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η ανάθεση και εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης διέπεται:
4.1 από τις ακόλουθες ιδίως διατάξεις:

Το Άρθρο 105 του Συντάγματος της Ελλάδος

Τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ.
της 10/6 Σεπτ. 1926.

Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», οι
διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά, κατά
το μέρος που συνάδουν με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς του Αγίου Όρους
ως αυτοδιοίκητου τμήματος του ελληνικού κράτους.

Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.

Το άρθρο 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών”
του Ν. 3863/2010 (Α 115) «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]


Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.

Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698).

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

Την Κανονιστική Διάταξη «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις αυτοδιοίκητες
αρχές του Αγίου Όρους σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του και σε εναρμόνιση με την κοινή εθνική νομοθεσία» (ΥΑ 448/2007-ΦΕΚ 220Α΄ /
12.9.2007) (Παράρτημα ΙΙ).

Τη Γνωμοδότηση 660/2001 του Ν.Σ.Κ. (Ε΄ Τμήμα, Ερώτημα ΥΠΕΞ) περί
εκτελέσεως έργων απ’ ευθείας από τις Ι. Μονές και την Ι. Κοινότητα (Παράρτημα ΙΙ), που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και κοινοποιήθηκε προς εφαρμογή (έγγραφο ΥΠΕΞ AΣ 840/19.12.2001).

Βάσει του Ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» εδάφιο α´ της παρ. 2 του άρθρ. 2 και της Απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών Π.7395 / 4269/ 1987/ΠΟΛ302/ 15.12.1987, το ΦΠΑ είναι
εξαιρούμενο.

Τη με αρ. πρωτ. 8039/2684/Α2/23.12.2016 της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Απόφαση
Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» και κωδικό
αριθμό ΟΠΣ: 5003764 στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία, ΣΑΕ 138/1 με ενάριθμο 2016ΣΕ13810000

Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

Την απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του 2 ου υποέργου με τίτλο «Προστιθέμενη αξία στην Πράξη» της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, με αρ.
πρωτ. Φ.2/40/62/25.01.2017.

Την απόφαση της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους αρ. πρωτ.
Φ.2/40/1156/20.05.2017 για την δημοπράτηση του πακέτου εργασίας «Καθαρισμός συλλογών» του 2ου υποέργου με ίδια μέσα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους Η αθέτηση της
υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του αναδόχου κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά,
κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 ,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία συνοπτικού
διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
7.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

7.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
7.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Ιεράς Κοινότητας αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ/
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
8.1. Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διαδικασίας είναι τα ακόλουθα :
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) Η σύμβαση
δ)
Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα
παρασχεθούν από την Ιερά Κοινότητα.
8.2 Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η
εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε
αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Η σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα
παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
4. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου
8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της
διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης,
μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Κοινότητας http://www.athoskivotos.eu
Τα προαναφερόμενα διατίθενται επίσης χωρίς κόστος και από τα γραφεία
της Ιεράς Κοινότητας στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της
παρούσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω έγγραφα της
σύμβασης και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν,
κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη επικοινωνίας, πέραν της
αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αποστολή γίνεται μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, χωρίς η
Ιερά Κοινότητα να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή
τους στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες
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Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις
κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Ιερά Κοινότητα, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 9
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ) θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Ιεράς Κοινότητας http://www.athoskivotos.eu
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας –
τιμής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα A της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 12
Τ.Ε.Υ.Δ./ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται
στο
παρόν
άρθρο
και
δηλώνονται
προαποδεικτικά
στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο
αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει
προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. β και θ
του Ν. 4412/2016.
12.2 ΤΕΥΔ
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Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα
με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και
διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Κοινότητας σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, υπογεγραμμένο (από την Ιερά Κοινότητα), αναρτημένο μαζί με
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων
προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην
Ιερά Κοινότητα σε έντυπη μορφή.
12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ) είναι οι
εξής:
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού
της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν
είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Ιερά Κοινότητα μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του
Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010
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Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο
Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της σύμβασης, η Ιερά Κοινότητα αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι στο πρόσωπο αυτού λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, ένας από τους λόγους αποκλεισμού των
παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ , Δ & Ε.
Η Ιερά Κοινότητα μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β , Γ , Δ και Ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι ανωτέρω Α έως Ε λόγοι αποκλεισμού δεν θα πρέπει να συντρέχουν σε κανένα μέλος της Ένωσης, άλλως
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία η Ένωση.
ΣΤ) Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία τριετία,
τουλάχιστον ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι
60.000,00 ευρώ.
Ζ) Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού έντυπων συλλογών και αντικειμένων τέχνης.
Ελάχιστη απαίτηση συμμετοχής αποτελεί η επιτυχής υλοποίηση τουλάχιστον
ενός αντίστοιχου με την παρούσα συμβάση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού
ειδικών συλλογών όπως παλαίτυπων, αρχειακού υλικού και αντικειμένων
τέχνης.
Ως αντίστοιχη ορίζεται η σύμβαση, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από
πλευράς
απαιτήσεων
υλοποίησης,
φυσικό
αντικείμενο,
με
το
προκηρυσσόμενο, σε όρους εφαρμοσθεισών τεχνολογιών, μεθοδολογιών και
οργάνωσης και ειδικότερα:
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• συμβάσεις καθαρισμού παλαιτύπων, αρχειακού υλικού, αντικειμένων
τέχνης σε φορείς που διαθέτουν αντίστοιχο υλικό.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις ως προς το φυσικό αντικείμενο μπορεί να
καλύπτονται αθροιστικά από περισσότερες των δύο συμβάσεων, που έχουν
υλοποιηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα.
β) να έχουν στην οργανωτική του δομή, μονάδες ή τμήματα με αρμοδιότητα
την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικού καθαρισμού ή
ισοδύναμες δομές με αρμοδιότητες που στηρίζουν υπηρεσίες καθαρισμού
ευαίσθητου υλικού.
γ) να δηλώσουν ότι διαθέτουν τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού, όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθρο 17 της παρούσας.
δ) να διαθέτουν ανθρώπινους πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν
σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρία.
Συγκεκριμένα απαιτείται κατ’ ελάχιστον:
να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή
στέλεχος, με τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση συμβάσεων καθαρισμού αντίστοιχων με την υπό ανάθεση σύμβαση.
να διατεθεί ένας (1) επαγγελματίας συντηρητής χαρτιού - περγαμηνής και ένας (1) συντηρητής αντικειμένων τέχνης αντίστοιχα.
Για την κάλυψη των ελάχιστων ως άνω απαιτήσεων συμμετοχής ως προς τα
κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής &
επαγγελματικής ικανότητας των περιπτώσεων ΣΤ και Ζ, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες τρίτων φορέων, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις του άρθρου 78 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ελάχιστες ως άνω απαιτήσεις
συμμετοχής, ως προς τα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας των περιπτώσεων ΣΤ
και Ζ μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης ή, ομοίως ως άνω, με στήριξη σε ικανότητες τρίτων φορέων που δεν είναι μέλη της
Ένωσης.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ & Ε αποτυπώνονται στο
Μέρος IV.α του ΤΕΥΔ με τίτλο «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής». Αν η απάντηση του οικονομικού φορέα στη συγκεκριμένη ένδειξη είναι «όχι», τότε η προσφορά του απορρίπτεται και
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης.
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Στην περίπτωση στήριξης του οικονομικού φορέα στις ικανότητες τρίτων
φορέων υποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ και από τους τρίτους στον φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά
περίπτωση ως εξής:
- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Ιερά Κοινότητα και όλα τα
υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και IV) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα,
κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Ιερά
Κοινότητα, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Β της
παρούσας.
- Το μέρος ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος ΙΙ. Γ συμπληρώνεται μόνο από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι
στηρίζονται σε ικανότητες τρίτων φορέων για την παρούσα σύμβαση.
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας).
- Τα μέρη ΙΙΙ και ΙV συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς.
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον
τόπο και την υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Ειδικότερα το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
 α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από όλους τους διαχειριστές,
 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και
 γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από όλους τους
νόμιμους εκπροσώπους του.
Επισημαίνεται ότι :
 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό
ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 12.5 της παρούσας)
 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει
το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του
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συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των
υπεργολάβου/ων (βλέπε άρθ. 12.6 της παρούσας)
 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα
τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ. Για
τις συμμετέχουσες Α.Ε. το ΤΕΥΔ θα υπογράψουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων
Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για τις
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων ο/οι, κατά περίπτωση νόμιμος/
-οι εκπρόσωπος/-οι.
12.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγω νισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα
του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες
που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ. Επίσης, θα πρέπει να
υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Ιεράς Κοινότητας αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον . Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης .
12.6 Υπεργολαβία
α) Η Ιερά Κοινότης απαιτεί από τους προσφέροντες να αναφέρουν στην
προσφορά τους το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.
β) ‘Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος (ποσοστό) της σύμβασης που
ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α, Β
και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους,
προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
περιπτώσεων Α, Β, Γ, Δ & Ε της παραγράφου 12.3. Επισημαίνεται πως,
όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, τότε ο προσφέρων υποχρεούται να τον/ τους αντικαταστήσει.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ιεράς Κοινότητας στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 21 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή,
και ώρα 14.00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού &
έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στo Γραφείο της Ιεράς
Κοινότητας, στην αναφερόμενη στο άρθρο 1 της παρούσας διεύθυνση.
Οι προσφορές υποβάλλονται με :
(α) με κατάθεσή τους στη Γραμματεία ή
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier
προς την ως άνω διεύθυνση.
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στη
Γραμματεία, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν περιέλθει στη Γραμματεία, το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 21
Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ. Η Ιερά Κοινότης
δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η Ιερά Κοινότητα ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές
που περιέρχονται στην Ιερά Κοινότητα με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται
και παραδίδονται σφραγισμένες στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της
εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο επόμενο
εδάφιο γ.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή
ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Ιερά Κοινότητα ή ακριβή ώρα που
κατατέθηκε στη Γραμματεία) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Η Ιερά Κοινότητα παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
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που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της
σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν
σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από
την Ιερά Κοινότητα να παρατείνει τις προθεσμίες.
ΑΡΘΡΟ 14
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του
νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]
Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τριών
χιλιάδων (3.000) παλαιτύπων, εκατό χιλιάδων (100.000) εγγράφων,
δώδεκα χιλιάδων (12.000) φορητών εικόνων και αντικειμένων
μεταλλοτεχνίας - λαογραφικής τέχνης»
Αριθμός Διακήρυξης 01/2017
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(Δνση: Σκουφά 11, 106 73 - Αθήνα)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21 - 07 - 2017
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.A της παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
14.2 Περιεχόμενο των επί μέρους φακέλων
14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής:
Ι. το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 12 της παρούσας.
14.2.Β Τεχνική προσφορά
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
του προσφέροντος, στην οποία
δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
στην οποία δηλώνει ότι ως ανάδοχος θα καταθέσει στην Ιερά Κοινότητα, το
αργότερο με την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφο του θεωρημένου
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης (Σ.ΕΠ.Ε.) προγράμματος εργασίας των απασχολούμενων του και δεσμεύεται ότι σε περίπτωση τροποποίησής του θα προσκομίζει το εκάστοτε κάθε φορά ισχύον.
3. Το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, συμπληρωμένο
στα σχετικά πεδία του.
4. Ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση, την οποία θα ακολουθήσει για την υλοποίηση της σύμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει επαρκή
ανάλυση και εξειδίκευση με αναφορά στην ασφαλή διαχείριση του προς καθαρισμό υλικού και στη διαχείριση των κινδύνων.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και το φύλλο συμμόρφωσης υποβάλλονται
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα είτε από το φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση
ατομικής επιχείρησης, είτε από τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντος οικονομικού φορέα, σε περίπτωση νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από
τον κοινό εκπρόσωπό τους.
14.2.Γ Οικονομική προσφορά
1. Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών,
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη είτε από το φυσικό πρόσωπο, σε περί πτωση ατομικής επιχείρησης είτε, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από
τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε πε ρίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από
τον κοινό εκπρόσωπό τους.
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Η προσφορά θα δοθεί ανά κατηγορία υλικού και τιμή μονάδας αντίστοιχα
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΥΛΙ- ΠΟΣΟΚΟΥ
ΤΗΤΑ
ΠΑΛΑΙΤΥΠΑ
3.000
ΕΓΓΡΑΦΑ
100.000
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
12.000

ΤΙΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2. Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)
θα δοθεί με μια και μοναδική τιμή.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Προσφορά που θα δίνει τιμή σε άλλο
νόμισμα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά
ή υπολογιστικά σφάλματα η Ιερά Κοινότητα μπορεί να καλέσει εγγράφως
τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ 4
του Ν.4412/2016.
14.2.Δ Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού, λόγω της αλληλεξάρτησης των σχετικών υπηρεσιών
και του γεγονότος ότι αποσκοπούν στην παραγωγή ενιαίου αποτελέσματος.
Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των υπό ανάθεση υπηρε σιών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
14.3 Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβληθούν και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται
από μετάφραση στην ελληνική.
Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'
188).
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
14.4 Λοιπά στοιχεία
- Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον
νόμιμο εκπρόσωπο.
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- Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014
- Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/
ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
15.1 Έναρξη διαδικασίας
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της
παρούσας.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να
αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Α
και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι
σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί αξιολόγηση και κατάταξή τους. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή
αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα
που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλει-

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

στή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Σε περίπτωση, προκύψουν ισοδύναμες προσφορές, η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Αν οι
ισοδύναμες προσφορές έχουν και την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,
τότε η Ιερά Κοινότης επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό της
Επιτροπής.
15.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Ιεράς Κοινότητας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 20 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 16
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Ιερά Κοινότης ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα
μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή.
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Ιερά Κοινότης μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες.
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β
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και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του
φακέλου στην Ιερά Κοινότητα για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση
κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να
υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος στην προθεσμία του άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής:
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού
που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που
υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3 Α
της παρούσας.
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται
με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το
ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά
που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού
κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με
την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –
μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 12.6.β της παρούσας,
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται
με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα):
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Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3.
ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18
του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι συγκεκριμένοι λόγοι αποκλεισμού.
ΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη υπαγωγή στις
περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 68 παρ 2γ του Ν.3863/2010 (Α΄115),
για μεν την υποπερίπτωση αα) πιστοποιητικό του «Μητρώου Παραβατών
Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται
στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας, και για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται
από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού
ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν
υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής
προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, για δε τις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ) ένορκη
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών, ως άνω υποπερίπτωση αα).
Δ) Για την απόδειξη των ελάχιστων απαιτήσεων οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της περίπτωσης ΣΤ του άρθρου 12.3
ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε
περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών, σύμφωνα με την περί
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή δήλωση περί
του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας,
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.
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Ε) Για την απόδειξη των ελάχιστων απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της περίπτωσης Ζ του άρθρου 12.3:
i) πίνακα των κυριότερων συμβάσεων που εκτέλεσε ο προσωρινός ανάδοχος
και είναι αντίστοιχες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.3 περ. Ζ,
με την υπό ανάθεση σύμβαση.
Ο πίνακας των κυριότερων συμβάσεων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟ- ΔΙΑΡΜΗ ΠΕ- ΚΕΙΑ
ΡΙΓΡΑ- ΕΚΤΕΦΗ ΤΗΣ ΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑ- ΣΥΜΣΗΣ
ΒΑΣΗΣ
(από –
έως)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
(προϋπολογισμός)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
μ/νία

Όπου:
-

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά: βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή
ανάλογο πιστοποιητικό δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη
o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης
υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί
από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Από τις παραπάνω συμβάσεις, μια (1) τουλάχιστον να είναι σε ακριβή αντιστοιχία με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12.3 περ. Ζ) η οποία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς από
τον προσωρινό ανάδοχο και θα πρέπει να παρουσιάζεται αναλυτικά.
Σημειώνεται ότι, η Ιερά Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της
ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους
προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο προσωρινός ανάδοχος,
ii) δήλωση που θα περιλαμβάνει:
την επιχειρηματική δομή, τις συνεργασίες με εξωτερικούς
προμηθευτές, τα κανάλια εξυπηρέτησης, τους τομείς δραστηριότητας και κλάδους εξειδίκευσης, τα προϊόντα και τις υπηρεσί-
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ες, τις μεθοδολογίες εργαλεία και τεχνικές που θα χρησιμοποιή σει για την εκτέλεση της σύμβασης και σαφή αναφορά στις
οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες), με αρμοδιότητα
την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ειδικού καθαρισμού
ευαίσθητων υλικών,
iii) τα ακόλουθα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας:
 πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 9001/ 2008, στο πεδίο εφαρμογής ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ή ισοδύναμο σε ισχύ,
iv) αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των του προσωπικού που θα
συμμετέχει στην εκτέλεση της σύμβασης. Η ακρίβεια και η αλήθεια των
στοιχείων θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του στελέχους ή/και του
οικονομικού φορέα, εφ’ όσον πρόκειται για υπάλληλο και η αναφερόμενη
εμπειρία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της υπαλληλικής σχέσης,
v) πίνακα των υπαλλήλων του αναδόχου που συμμετέχουν στην εκτέλεση
της σύμβασης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α

Εταιρία (σε περίπτωση Ένωσης

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
συμμετοχής*
(%)

vi) πίνακα των εξωτερικών συνεργατών του αναδόχου που συμμετέχουν
στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/
Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο σχήμα υλοποίησης

Ανθρωπομήνες

Ποσοστό
συμμετοχής*
(%)

Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης ποσοστού της σύμβασης σε υπεργολάβο/ -ους, θα προσκομίζεται πλέον των ανωτέρω και πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του Αναδόχου που συμμετέχουν στην εκτέλεση
της σύμβασης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/
Α

Επωνυμία Υπεργολάβου

Ονοματεπώνυμο Θέση στο σχήμα Ανθρωυλοποίησης
πομήες

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Ποσοστό

[Πληκτρολογήστε εδώ]

συμμετοχής*
(%)

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται
να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την λήψη του σχετικού αιτήματος.
Σε περίπτωση που έχει δηλώσει στο ΤΕΥΔ ότι στηρίζεται στις ικανότητες
τρίτων φορέων για τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας ή/ και τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
που προβλέπονται στο άρθρο 12.3, τότε πλέον των ανωτέρω οφείλει να προσκομίζει και τη σχετική δέσμευση των τρίτων (δήλωση ή ιδιωτικό συμφωνητικό κλπ)
ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
18.1 Η Ιερά Κοινότης κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο
με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας).
18.2 Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και
τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός πέντε
(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του
άρθρου 17 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).
18.3 Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Ιεράς Κοινότητας.

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

ΑΡΘΡΟ 19
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια
των άρθ. 13.1 και 15.1 της παρούσας
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση
που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή
σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
102 του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν
παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι
εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.
ΑΡΘΡΟ 20
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Ιεράς Κοινότητας, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Ιεράς Κοινότητας, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Ιεράς Κοινότητας, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
ΑΡΘΡΟ 21
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
21.1 Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στην παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό
5% επί της αξίας της σύμβασης, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) τον φορέα προς τον οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ)
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η)
τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται.
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Ειδικά τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εκδίδονται με βάση το άρθρο 4 του π.δ/τος της
30 Δεκεμβρίου 1926/ 3 Ιανουαρίου 2017 και φέρουν τα στοιχεία που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.
4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβασης,
νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αξίας της τροποποίησης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
Ιεράς Κοινότητας έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της Ιεράς Κοινότητας αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
21.3 Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 22
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Ιερά Κοινότης, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Ιερά Κοινότητα,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής
της Ιεράς Κοινότητας.
Η Επιτροπή, εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο
Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσει
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 24
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
24.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος1 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Ιεράς Κοινότητας, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των τυχόν παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα
έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται,
μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
24.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της Ιεράς Κοινότητας.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή
του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ιερά Κοινότητα το δικαίωμα
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
24. 3 Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος
του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Ιεράς Κοινότητας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Ιερά Κοινότητας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 25
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
25.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα
X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία,
ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές,
και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες
τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως
και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους,
κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε
υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει
όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
25.2 Η Ιερά Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των ανωτέρω
μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί
παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων παρέχεται το δικαίωμα
στην Ιερά Κοινότητα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.
25.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο μόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στα αντικείμενα
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της σύμβασης ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού ή των εργασιών του.
25.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει (1) επόπτη, για την επίβλεψη της
σύμβασης και επικοινωνία με αρμόδια όργανα της Ιεράς Κοινότητας, τον/την
οποίο-α θα γνωστοποιήσει σε αυτήν.
25.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με
την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό
του.
25.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό της των νομίμων
αδειών, αναπαύσεων (REPOS) και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αρχής
25.7 Η Ιερά Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο,
οποιαδήποτε στιγμή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, να προσκομίζει και
όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές για τα
υλικά που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση αυτής και τα οποία ζητούνται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας διακήρυξης, (Πρβλ. και παράγραφο 14.2.Β
υπεύθυνη δήλωση Νο. 1).
25.8 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφε ρόντων την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας. Περαιτέρω λεπτο μέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν
στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Ιεράς Κοινότητας.
ΑΡΘΡΟ 26
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ,
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
26.1. Χρηματοδότηση
Η υπό ανάθεση σύμβαση αποτελεί υποέργο, στο πλαίσιο του Έργου
«ΑΘΩΝΙΚΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΙΒΩΤΟΣ»
με
Κωδικό
ΟΠΣ
5003764,
και
συγχρηματοδοτείται
από
το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του ΕΣΠΑ και
ειδικότερα από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα
βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα τον
κωδικό έργου:2016ΣΕ13810000
26.2 Φόροι - Κρατήσεις
Η υπό ανάθεση σύμβαση απαλλάσσεται από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και
λοιπές κρατήσεις.
26.3 Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις
παραληφθείσες ποσότητες, ανά κατηγορία υλικού, και ως εξής:
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1η πληρωμή: μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών παροχής
καθαρισμού των πρώτων 1.000 παλαιτύπων, 30.000 εγγράφων και 4.000
αντικειμένων.
2η πληρωμή: μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών παροχής
καθαρισμού των επόμενων 1.000 παλαιτύπων, 30.000 εγγράφων και 4.000
αντικειμένων.
3η πληρωμή: μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών παροχής
καθαρισμού επόμενων 1.000 παλαίτυπα, 40.000 έγγραφα, 4.000
αντικείμενα.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά εκάστης τμηματικής πληρωμής είναι :
1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των
παρεχόμενων υπηρεσιών ως ανωτέρω, το οποίο συντάσσεται από αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής της Ιεράς Κοινότητος.
2. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του αναδόχου.
3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας
4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας
ΑΡΘΡΟ 27
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
27.1 Η Ιερά Κοινότης μπορεί, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.
4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
27.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010
Καρυές, 04 Ιουλίου 2017
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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Γ. Τιμόθεος Βατοπεδινός

Γ. Επιφάνιος Παντοκρατορινός

Γ. Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α΄ Έντυπο υλικό - προδιαγραφές
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή
1.
2.
3.

Καθαρισμός 3.000 παλαιτύπων
Καθαρισμός 100.000 εγγράφων
Απαιτούμενος εξοπλισμός
 Κινητοί σταθμοί εργασίας
για καθαρισμό παλαιτύπων
και εγγράφων.
 Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο ΗΕΡΑ, μεταβλητή ταχύτητα,
 Μαλακές ειδικές βούρτσες,
 Σημαντικό αριθμό σάκων.
 Καλώδια επέκτασης με το
απαιτούμενο βάρος και γείωση (εφόσον αυτό είναι
απαραίτητο).
 Σκάλα κατάλληλη για βιβλιοθήκη (δύο διαφορετικά
μεγέθη).
 Μεταφορέα βιβλίων (τρόλεϊ
ή κάτι αντίστοιχο) ικανό να
συμπεριλάβει ένα πλήρες
ράφι με βιβλία
 Διαχωριστικά καλυμμένα με
ύφασμα ή σταθεροποιητές
βιβλίων προς όρθια στήριξη
των βιβλίων μη βλαπτικούς
προς το υλικό.
 Microfiber ή μη χημικά πανιά ξεσκονίσματος.
 Νιτρίλιο , βαμβάκι, λάτεξ ή
φυσικού καουτσούκ γάντια

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

[Πληκτρολογήστε εδώ]

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η

Α/Α

θα είναι απαραίτητα.
Ποδιά ή φόρμα , ή στολή εργαστηρίου.
 Μάσκα ειδική (μίας χρήσης
Ν95 εξειδικευμένη για σωματίδια).
Δια χειρός καθαρισμός για
εύθραυστα υλικά (μαλακά
πινέλα ,διαφορετικού πλάτους ,
κατά προτίμηση ιαπωνικά).
ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση υγρών
προϊόντων εξαιτίας της
ευαισθησίας της συλλογής .
ΔΕΝ επιτρέπονται χημικά
επεξεργασμένα προϊόντα
ξεσκονίσματος.
Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο
ΗΕΡΑ
Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να
είναι έτσι σχεδιασμένη ούτως
ώστε το σύνολο του αέρα που
αναρροφάται εντός του
μηχανήματος να εξωθείται μέσω
του φίλτρου ΗΕΡΑ χωρίς
διαρροές.
Φυσητήρας καθαρισμού όπου
απαιτείται.
Καθαρισμός των ραφιών με
κατάλληλα μέσα καθαρισμού. Να
περιγραφεί αναλυτικά η
μεθοδολογία καθαρισμού.
Κατά τον καθαρισμό των ραφιών
εάν βρεθούν τυχόν κομμάτια
αρχειακού υλικού ή αντίστοιχα
δέστρες / αποκολλημένες ράχες
βιβλίων θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε καθαρές ,
σφραγισμένες σακούλες , με

Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ



4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η

Α/Α

11.

12.

13.

ένδειξη τον αριθμό / θέση ραφιού
έτσι ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα να συνενωθούν σε
μεταγενέστερο στάδιο. Οι σάκοι
μπορούν να είναι
κατασκευασμένοι από
πολυαιθυλένιο.
Καθαρισμός τεκμηρίων
(παλαίτυπα, έγγραφα) με
κατάλληλα μέσα καθαρισμού
Ο καθαρισμός θα ξεκινήσει από
τα υψηλότερα ράφια και θα
κατεβαίνει σταδιακά.
Τα παλαίτυπα θα αποσπώνται από
το ράφι και θα τοποθετούνται
προσωρινά σε βοηθητική
επιφάνεια.
Καθαρισμός εξωτερικά με τα
κατάλληλα ανά κατηγορία
εργαλεία και εσωτερικά μόνο
εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.
Επανατοποθέτηση των συλλογών
στην αρχική τους θέση ,
τηρώντας την ίδια σειρά.
Επίβλεψη καθαρισμού
Η επίβλεψη του καθαρισμού και
των ανθρώπινων πόρων που θα
εκτελέσουν τη σύμβαση
θα γίνεται από συντηρητή που ο
προσφέρων θα διαθέσει.
Διαχείριση αποβλήτων
Μαύρες πλαστικές σακούλες
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη
διάθεση αποβλήτων Στην
περίπτωση ύπαρξης
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστός
χώρος.

Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η

Α/Α

14.

15.

16.

17.

Ο προσφέρων πρέπει να
υποβάλλει ολοκληρωμένο σχέδιο
προγραμματισμού των δράσεων
καθαρισμού, παράλληλα και σε
διαφορετικά μοναστήρια.
Ο προσφέρων είναι υποχρεωμένος
να ακολουθεί το πρόγραμμα των
Ιερών Μονών και να
δραστηριοποιείται σεβόμενος
τον ησυχαστικό χαρακτήρα
αυτών.
Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει
για :
 Την προμήθεια και μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού στα σημεία εγκατάστασής του , όπως αυτά
θα οριστικοποιηθούν κατά
την εκτέλεση της σύμβασης.
 Την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στο τοπικό δίκτυο
των σημείων εγκατάστασης.
 Τον έλεγχο λειτουργίας του
εξοπλισμού.
Ο προσφέρων, έχοντας
διαμορφώσει σαφή και
ολοκληρωμένη αντίληψη για τη
σύμβαση και λαμβάνοντας υπόψη
την εμπειρία του από την
υλοποίηση παρόμοιων
συμβάσεων, υποχρεούται να
παρουσιάσει ολοκληρωμένη
μεθοδολογική προσέγγιση , την
οποία θα ακολουθήσει για την
υλοποίηση της σύμβασης ,τη
διασφάλιση της ποιότητας των

Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η

Α/Α

Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

παρεχόμενων υπηρεσιών και τη
διαχείριση κινδύνων που αφορούν
στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και
την υλοποίηση του έργου.

Αντικείμενα - προδιαγραφές (12.000 αντικείμενα)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α
Περιγραφή
1.
2.

3.

4.

5.

Καθαρισμός φορητών εικόνων
Αυστηρά, δια χειρός καθαρισμός
με μαλακά πινέλα ,διαφορετικού
πλάτους , κατά προτίμηση
ιαπωνικά.
ΔΕΝ επιτρέπονται χημικά
επεξεργασμένα προϊόντα
ξεσκονίσματος.
Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο
ΗΕΡΑ για τον καθαρισμό του
περιβάλλοντος χώρου
Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να
είναι έτσι σχεδιασμένη ούτως
ώστε το σύνολο του αέρα που
αναρροφάται εντός του
μηχανήματος να εξωθείται μέσω
του φίλτρου ΗΕΡΑ χωρίς
διαρροές.
Επίβλεψη καθαρισμού
Η επίβλεψη του καθαρισμού των
ανθρώπινων πόρων που θα
εκτελέσουν τη σύμβαση θα
γίνεται από συντηρητή που ο
προσφέρων θα διαθέσει.

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η
ΝΑΙ

Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή

Υποχρ/κ
ή
Απαίτησ
η

Α/Α

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Καθαρισμός αντικείμενα
μεταλλοτεχνίας - Λαογραφικά
Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο
ΗΕΡΑ
Η ηλεκτρική σκούπα πρέπει να
είναι έτσι σχεδιασμένη ούτως
ώστε το σύνολο του αέρα που
αναρροφάται εντός του
μηχανήματος να εξωθείται μέσω
του φίλτρου ΗΕΡΑ χωρίς
διαρροές.
Φυσητήρας καθαρισμού όπου
απαιτείται.
Δια χειρός καθαρισμός για
εύθραυστα υλικά (μαλακά
πινέλα , διαφορετικού πλάτους ,
κατά προτίμηση ιαπωνικά).
Ανάλογα με το υλικό θα
χρησιμοποιείται και ο ανάλογος
βαθμός σκληρότητας του
πινέλου.
Επίβλεψη καθαρισμού
Η επίβλεψη του καθαρισμού και
των ανθρώπινων πόρων που θα
εκτελέσουν τη σύμβαση θα
γίνεται από συντηρητή που ο
προσφέρων θα διαθέσει.
Διαχείριση αποβλήτων
Μαύρες πλαστικές σακούλες
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη
διάθεση αποβλήτων . Στην
περίπτωση ύπαρξης
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστός
χώρος.

Απάντησ
η
προμηθευ
τή

ΠΑΡΑΠΟΜ
ΠΕΣ /
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Α. Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων θα γίνει
σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης” που περιλαμβάνονται στον πίνακα
που ακολουθεί:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ)
Κ.1 Ορθότητα αντίληψης από τον
οικονομικό
φορέα
του
αντικειμένου
και
των
απαιτήσεων της σύμβασης
Κ.2 Προτεινόμενη
μεθοδολογία
υλοποίησης της σύμβασης και
επαρκής
ανάλυση
και
εξειδίκευση αυτής, με αναφορά
στην ασφαλή διαχείριση του
προς καθαρισμό υλικού και στη
διαχείριση των κινδύνων.
Κ.3 Διαθεσιμότητα & Οργανωτική
αποτελεσματικότητα
του
προσωπικού που θα εκτελέσει
τη σύμβαση σε σχέση με το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης.
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Σ)
(%)
10%

40%

50%

100

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120
βαθμούς.
Η βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτηρίου:
- είναι 100, όταν ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών,
- αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών.
Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να
περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και τη λεκτική
διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί
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μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το
οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών των επιμέρους κριτηρίων, ήτοι από τον
τύπο:
U= σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν
όπου: U η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, «σ» ο συντελεστής
βαρύτητας και «κ» η βαθμολογία που έλαβε έκαστο κριτήριο ανάθεσης.
Β. Συνολική βαθμολόγηση/ τελική κατάταξη των προσφορών.
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, η αρμόδια Επιτροπή, μετά
από την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα
με τα παραπάνω, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο
και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων συμμετοχής, θα προβεί στην
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης και θα προβεί στην
βαθμολόγηση και τελική κατάταξη των προσφορών με βάση τον ακόλουθο
τύπο:
Λi = ( 70) * ( Βi / Βmax ) + ( 30) * (Kmin/Ki)
όπου:
Βmax η βαθμολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά με την υψηλότερη
βαθμολογία
Βi

η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i

Kmin

η τιμή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή

Κi

η τιμή της προσφοράς i

Λi

η συνολική βαθμολογία της προσφοράς

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με
στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

το

μεγαλύτερο

Λ,

το

οποίο

Σε περίπτωση, που, μετά την εφαρμογή του ως άνω τύπου κατάταξης των
προσφορών, προκύψουν ισοδύναμες προσφορές, η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (U) της τεχνικής προσφοράς. Αν οι
ισοδύναμες προσφορές έχουν και την ίδια βαθμολογία (U) τεχνικής
προσφοράς, τότε η Ιερά Κοινότης επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
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κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό της
Επιτροπής.
Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των
Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Ιεράς Κοινότητας σε δύο (2) αντίτυπα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχήi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α:
Ονομασία,
διεύθυνση
και
στοιχεία
επικοινωνίας
της
αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΚΟΥΦΑ 11 - ΑΘΗΝΑ
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αιμιλία Πλυτά
- Τηλέφωνο: 210 3647995
- Ηλ. ταχυδρομείο: grammateia@athoskivotos.eu
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού
τόπου):
www.athoskivotos.eu
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού τριών χιλιάδων (3.000) παλαιτύπων, εκατό χιλιάδων (100.000)
εγγράφων, δώδεκα χιλιάδων (12.000) φορητών εικόνων και αντικειμένων
μεταλλοτεχνίας - λαογραφικής τέχνης»
CPV : 90910000-9 Υπηρεσίες Καθαρισμού
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή
(εάν υπάρχει):
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν
υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ
μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο
σε
περίπτωση
προμήθειας
κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου
20: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση»iv
ή
προβλέπει
την
εκτέλεση
συμβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζομένων με
αναπηρία
ή
μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε
σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων
εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
ή
διαθέτει
ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα
της παρούσας ενότητας, στην
ενότητα Β και, όπου απαιτείται,
στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση
συμπληρώστε
και
υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού
και τον σχετικό αριθμό εγγραφής
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής
ή
η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά
στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή
η
πιστοποίηση
και,
κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση
καλύπτει όλα τα απαιτούμενα
κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε
τις πληροφορίες που λείπουν
στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ,
ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική
διακήρυξη
ή
στα
έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι
σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν
τη
δυνατότητα
στην
αναθέτουσα
αρχή
ή
στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική
βάση
δεδομένων
σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει [] Ναι [] Όχι
στη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους
άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του α) [……]
οικονομικού φορέα στην ένωση ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος
για
συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) [……]
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονομικούς
φορείς
που
συμμετέχουν από κοινού στη γ) [……]
διαδικασία
σύναψης
δημόσιας
σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας
ένωσης
ή
κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του [ ]
τμήματος ή των τμημάτων για τα
οποία
ο
οικονομικός
φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του
οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον
οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία
και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
στοιχεία
σχετικά
με
την
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την
έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των
οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται
να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος
της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

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

εγκλήματα
ή
xii
τρομοκρατικές δραστηριότητες ·

εγκλήματα

 νομιμοποίηση

εσόδων
από
παράνομες
xiii
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·

συνδεόμενα
δραστηριότητες

με
ή

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv.

Λόγοι που σχετίζονται
ποινικές καταδίκες:

με

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση
εις
βάρος
του
οικονομικού
φορέα
ή
xv
οποιουδήποτε προσώπου
το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου
ή
έχει
εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον
λόγο
ή
τους
λόγους
της

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

καταδίκης,
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
β) Προσδιορίστε ποιος έχει
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστεί [ ]·
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
καταδικαστική απόφαση:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
Σε
περίπτωση
καταδικαστικής [] Ναι [] Όχι
απόφασης, ο οικονομικός φορέας
έχει
λάβει
μέτρα
που
να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxx:

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών Απάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει [] Ναι [] Όχι
εκπληρώσει
όλες
τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά
την
πληρωμή
φόρων
ή
εισφορών
κοινωνικής
xxi
ασφάλισης , στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το
οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση
των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι
τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης,
εφόσον
ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή
τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον
αφορά την καταβολή των φόρων ή

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

xxiii

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν
γνώσει
του,
αθετήσει
τις
υποχρεώσεις του στους τομείς
του
περιβαλλοντικού,
κοινωνικού
και
εργατικού
xxiv
δικαίου ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ)
σε
οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία
προβλεπόμενη
σε
εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για
τους
οποίους
ωστόσο
ο
οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει
τη
σύμβαση,
λαμβανόμενης
υπόψη
της
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας
και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε
συνέχιση
της
επιχειρηματικής του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν
η
σχετική
τεκμηρίωση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός
φορέας σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμαxxvii;
Εάν
ναι,
να
αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του
παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο
στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει
δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση
όλων
των Απάντηση
απαιτούμενων
κριτηρίων
επιλογής
Πληροί
όλα
τα
απαιτούμενα [] Ναι [] Όχι
κριτήρια επιλογής;

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

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

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές):
[……]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

[Πληκτρολογήστε εδώ]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του)
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των
πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ.
36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50
εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές
και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
viii

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

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται
ως “διαφθορά”.
x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση
και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία).
xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν
Πρωτοκόλλων.

xii

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)
που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των
μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο
εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω
αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων)
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για
την εν λόγω πρόσβαση.

