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1. Η «Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ.», εθεμήο θαινχκελε γηα
ζπληνκία «Δ.Δ.Σ.Α.Α.», απνθάζηζε λα πξνβεί ζηελ πξνθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα
ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Τπηπεζίερ θύλαξηρ και αζθάλειαρ ηος κηιπίος ηηρ
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζηην Αθήνα».
Πληποθοπίερ: Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., νδφο Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα, Σ.Κ. 10436,
ηει.: 2131329621, 2131320625, (θα. Βαγελά ή θα. Μπεξζίκε), θαμ: 210 5214628.
2.

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ
Γξαθείν Γηνίθεζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., νδφο Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα, Σ.Κ. 10436, ηει.
2131320608, θαμ: 2131320612.

3.

4.

5.

6.

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
3.1.

Πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά.

3.2.

Οη ππνςήθηνη ζα θαηαζέζνπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο,
αμηνινγεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα.

3.3.

Η παξνχζα ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

πξνθεηκέλνπ

λα

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
4.1.

Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνβάιινληαο Πξνζθνξά.

4.2.

Οη Πξνζθνξέο ζην δηαγσληζκφ, καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά/ζηνηρεία πνπ
δεηνχληαη ζηελ παξνχζα, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο.

4.3.

Οη ππνςήθηνη ζα κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο ζην δηαγσληζκφ
απφ ηην επομένη ηηρ ανάπηηζηρ ηηρ παπούζαρ θαη κέρξη ηελ Παπαζκεςή
23 επηεμβπίος 2016 και ώπα 13:00, εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο Πξνζθνξψλ.

4.4.

Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο ηεο παξνχζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ηελ ίδηα εκέξα, 23 επηεκβξίνπ
2016 θαη ψξα 13:30.

4.5.

ηελ απνζθξάγηζε θάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα παξαζηεί δηα ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν.

ΓΛΧΑ
5.1.

Οη Πξνζθνξέο ζην δηαγσληζκφ, ηα έγγξαθα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη θάζε
παξνρή πιεξνθνξίαο, αιιεινγξαθία, γλσζηνπνίεζε, αίηεζεο, θιπ, απφ θαη
πξνο ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., δηαηππψλνληαη εγγξάθσο, ζηελ Διιεληθή γιψζζα.

5.2.

Σερληθνί φξνη, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, είλαη δπλαηφ λα
αλαγξάθνληαη ζηελ Αγγιηθή.

5.3.

Πηζηνπνηεηηθά ή ινηπά ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε γιψζζα
εθηφο ηεο Διιεληθήο ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηθπξσκέλε
κεηάθξαζε, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία.

5.4.

Σπρφλ εγρεηξίδηα ή άιιν έληππν πιηθφ πνπ ζπλνδεχεη ην θάθειν Πξνζθνξάο,
εθφζνλ είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαθξαζηεί.

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
6.1.

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη
αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., επί ηεο νδνχ Μπιιέξνπ 73-77 ζηελ
Αζήλα, (εθεμήο Έξγν) θαη εηδηθφηεξα ε θχιαμε κε κία ζέζε θχιαθα, σο εμήο:
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- απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή, κε σξάξην θχιαμεο απφ 22.00 έσο 7.00
- άββαην, Κπξηαθή θαη επίζεκεο Αξγίεο, κε θχιαμε πνπ ζα παξέρεηαη γηα φιν
ην 24σξν
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ππεξεζίεο έθηαθηεο θχιαμεο, ζε θάζε
πεξίπησζε πνπ απηφ δεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
6.2.

7.

Η εμεηδίθεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο αλαθέξνληαη
ζην Παπάπηημα Α΄ ηεο παξνχζαο.

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
7.1.

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ζεσξεί θάζε πιεξνθνξία, πνπ
ιακβάλεη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., σο εκπηζηεπηηθή θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηήζεη ή
απνθαιχςεη ζε άιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην
βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.. Η αλσηέξσ ππνρξέσζε δελ αθνξά ζε
πιεξνθνξίεο πνπ απνηεινχλ θνηλφ θηήκα, φρη φκσο ζαλ απνηέιεζκα παξάβαζεο
ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Η επηβαιιφκελε κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν
ππνρξέσζε ερεκχζεηαο ζα ηζρχεη θαη κεηά ηε ιήμε ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν
ιχζε ηεο χκβαζεο. Πεξαηηέξσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί
εκπηζηεπηηθφ θάζε έγγξαθν, ζρέδην, δηάγξακκα, πιάλν ή νπνηνδήπνηε άιιν
πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ απηφλ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζην πιαίζην απηήο. Σα αλσηέξσ αλήθνπλ ζηελ
απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλά
ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξεί ηηο σο άλσ
ππνρξεψζεηο. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ αλσηέξσ, ε
Δ.Δ.Σ.Α.Α. δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ
παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο
ζην κέιινλ.

7.2.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηειέρε κε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη
επάξθεηα ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.

7.3.

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθεχγεη ηελ πξνβνιή κε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., κε ηελ εμαίξεζε
ηεο απιήο αλαθνξάο ζην πειαηνιφγηφ ηνπ. Γηα νπνηαδήπνηε αλαθνίλσζε πνπ ζα
αθνξά ζηε χκβαζε, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δηαθήκηζε ή ηελ πξνβνιή
ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δεηά ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..

7.4.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηαδήπνηε Γηεχζπλζε ή Σκήκα
ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο χκβαζεο.

7.5.

Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. δελ θέξεη θακία επζχλε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή δεκία πνπ κπνξεί
λα επέιζεη ζηα αγαζά ή ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο, γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα αζθαιίζεη ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηνλ θίλδπλν ηεο γεληθήο
αζθαιηζηηθήο επζχλεο γηα δεκηέο ή βιάβεο πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ ζην θηίξην
ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ζην εξγαδφκελν ζε απηή πξνζσπηθφ, ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ή ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην, απφ ακέιεηα ηεο Αλαδφρνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηεο. Η
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ην παξαπάλσ αζθαιηζηήξην θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην
αζθαιηζηήξην δελ ήζειε θαιχςεη ηελ ηπρφλ δεκία ηελ νπνία ππέζηε ε Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ηφηε δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπσο γηα ηελ ηπρφλ επηπιένλ απαίηεζή ηεο λα
ζηξέθεηαη θαηά ηεο Αλαδφρνπ (εθπηπηφκελνπ ηνπ πνζνχ ηνπ αζθαιίζηξνπ απφ
ηελ απνδεκίσζε). Η Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαιάβεη θάζε αζηηθή επζχλε ε
νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ
θπιάθσλ.
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8.

7.6.

Ο Αλάδνρνο ξεηψο επζχλεηαη γηα θάζε ελέξγεηα ππαιιήισλ ηνπ, ηπρφλ
ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ ή πξνζηεζέλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
αλεμαηξέησο νπνηνπδήπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ή θαηά ηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ πνπ ηπρφλ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηε χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο
παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κεηά ησλ
αλσηέξσ πξνζψπσλ έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..

7.7.

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φιεο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο γηα ην ειάρηζην θφζηνο εξγαζίαο
θαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο γηα θάζε είδνπο
αηχρεκα. Δπίζεο, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη ππνρξεσηηθά ζρεηηθή άδεηα εξγαζίαο,
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

7.8.

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο
απηήο ή ηηο εμ απηήο πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε
ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..

7.9.

Πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνλ αθξηβή ηξφπν θχιαμεο
θαη ηηο ελ γέλεη παξνρέο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηε
χκβαζή ηνπ κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Η χκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.

9.

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Ο Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., επί ηεο Μπιιέξνπ 7377, ζηελ Αζήλα.

10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη θαη δελ ζα μεπεξάζεη
ην πνζφ ησλ ζαξάληα ρηιηάδσλ επξψ (€40.000,00) ρσξίο Φ.Π.Α., ή ην πνζφ ησλ
ζαξάληα ελλέα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ επξψ (€49.600,00) κε Φ.Π.Α.. Όιεο νη πιεξσκέο ζα
γίλνληαη ζε Δπξψ.
ην αλσηέξσ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε είδνπο έμνδα θαη δαπάλεο
ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο.
11. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Η θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ηζφπνζεο δφζεηο ζην ηέινο
θάζε κήλα, θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθνχ δειηίνπ πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ.
Ο Αλάδνρνο, γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ, ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ
ηηκνινγίσλ. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε ηπρφλ λφκηκε θξάηεζε ή εηζθνξά, ε νπνία
θαηά λφκν βαξχλεη απηφλ.
Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρξφλνπ παξνρήο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ θχιαμεο, ζα εθδνζεί
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε
νινθιήξσζε θαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ θαη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη επηπξφζζεηε απνδεκίσζε ή λα ππαλαρσξήζεη απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ιφγσ κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ηεο ζπκθσλεκέλεο ακνηβήο απφ
ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
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12. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
12.1. Γεθηέο γίλνληαη Πξνζθνξέο απφ ειιεληθά θαη αιινδαπά θπζηθά θαη λνκηθά
πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα έρνληαο
ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ
θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο
ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή ρσξψλ πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε κε ηε
πκθσλία πκβάζεσλ ηνπ Π.Ο.Δ., ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2513/1997 ή
πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε
ηελ Δ.Δ., εθφζνλ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε, εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο θαη ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επάξθεηα ζε αληηθείκελν
πνπ έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ην ζπγθεθξηκέλν Έξγν. Κάζε πξνζθέξσλ ζα πξέπεη
λα έρεη ηεθκεξησκέλε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη επάξθεηα θαη απνδεδεηγκέλε
ελαζρφιεζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη αζθάιεηαο θηηξίνπ,
αληηζηνίρσλ κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν.
12.2. Δηδηθφηεξα, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
- ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ
λ.2518/1997, φπσο ηζρχεη,
- πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (ISO 9001:2008),
- γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εηήζην κέζν φξν θχθιν εξγαζηψλ ηνπιάρηζηνλ δχν
εθαηνκκπξίσλ επξψ (€2.000.000),
- γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία εηήζην κέζν φξν εξγαδνκέλσλ ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ θχιαμεο ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) αηφκσλ, ηα νπνία ζα
πξέπεη λα θαηέρνπλ ππνρξεσηηθά άδεηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή
ζρεηηθή εκπεηξία.
- Αζθαιηζηήξην πκβφιαην, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 7.5 ηεο παξνχζαο,
ζπλνιηθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ δχν εθαηνκκπξίσλ επξψ (€2.000.000).
12.3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε, ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηελ
παξ. 12.1, ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο, πνπ
ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ Πξνζθνξά. ε θάζε φκσο πεξίπησζε ηα κέιε πνπ
ππνβάιινπλ ηελ απφ θνηλνχ Πξνζθνξά ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
επαγγεικαηηθά ζην ζχλνιν ή ζε ηκήκα ησλ αηηνπκέλσλ ζηελ αλσηέξσ
παξάγξαθν.
12.4. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε, ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη
ζηηο παξ. 14.2 θαη 14.9 ηεο παξνχζαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο
μερσξηζηά.
12.5. Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, δελ
επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο Πξνζθνξέο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ Πξνζθνξψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη.
13. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
13.1. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ
απηνχ θαη κφλν ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Η ζπκκεηνρή ηνπ
ζην δηαγσληζκφ θαη ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ, ζπλεπάγεηαη πιήξε
απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ζην ζχλνιφ ηνπο.
13.2. Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο χκβαζεο θαη δηθαηνχηαη
λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ
απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο.
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13.3. Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο
κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα,
θαθέισλ, Πξνζθνξάο, θιπ.
13.4. Όινη νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο
Πξνζθνξάο, ηπρφλ δε παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή δηαηχπσζε
επηθπιάμεσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο νδεγεί ζε
απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ.
13.5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ ελψζεηο, φια ηα κέιε ηνπο επζχλνληαη
έλαληη ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξν.
13.6. Κάζε ππνςήθηνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία κφλν Πξνζθνξά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ
αηηνπκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο Πξνζθνξάο.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ
αηηνπκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, δελ γίλνληαη
δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
13.7. Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ,
ζεσξνχληαη δεζκεπηηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο.
13.8. Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ
ηελ επνκέλε ηεο θαηάζεζεο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν
ηνπ αλσηέξσ πξνβιεπνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ησλ
Πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., πξηλ
απφ ηε ιήμε ηνπο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην αλσηέξσ
πξνβιεπφκελν.
13.9. Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο
επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
13.10. ε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ Πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ππνςεθίνπο ζα
έζηγε έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ζεκεηψλεη ζε απηά
ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» θαη λα ηηο αλαθέξεη
αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ, πνπ
θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ππνςεθίνπ.
14. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
Κάζε ππνςήθηνο ππνρξενχηαη
αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά:

λα

ππνβάιεη,

κε

πνηλή

απνθιεηζκνχ,

ηα

παξαθάησ

14.1. Δπηζηνιή ππνβνιήο Πξνζθνξάο, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ππνςήθηνο ή ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ ππνςεθίνπ θαη απεπζχλεηαη ζηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.. ηελ επηζηνιή
απηή ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ξεηά φηη ν ππνςήθηνο απνδέρεηαη ηελ πινπνίεζε
ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα. ε πεξίπησζε
ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε, ηελ επηζηνιή ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζα
πξέπεη λα ππνγξάθεη είηε ν θνηλφο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο είηε ην θάζε
κέινο (ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ) ρσξηζηά.
14.2. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζην
δηαγσληζκφ.
14.3. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, θαηαζηαηηθφ απηνχ, πνπ λα
απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζή ηνπ, καδί κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα
αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη.
14.4. Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ππνςεθίνπ, λνκίκσο δεκνζηεπκέλε εθφζνλ
απηφ πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ
εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ ππνςήθην ή ην θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
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14.5. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο εθδνζείζα θαηά ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο πηζηνπνίεζεο
πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (ISO 9001:2008).
14.6. Τπεχζπλε Γήισζε, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ππνςήθηνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δηαζέηεη Αζθαιηζηήξην πκβφιαην
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ.12.2 ηεο παξνχζαο.
14.7. Πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ (λνκηθή κνξθή, νξγαλσηηθή δνκή, ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, θιπ).
14.8. Τπεχζπλε Γήισζε, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ππνςήθηνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη αλά έηνο
ηνλ θχθιν εξγαζηψλ.
14.9. Τπεχζπλε Γήισζε, ηελ νπνία ππνγξάθεη ν ππνςήθηνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο
ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία ζα δειψλεη γηα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ηνλ θαη’ έηνο
αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο, ηα νπνία
ζα δειψλεηαη φηη θαηέρνπλ ππνρξεσηηθά άδεηα εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη φηη δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή
ζρεηηθή εκπεηξία.
14.10. Καηάινγν κε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) παξφκνηα έξγα πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη ε ελαζρφιεζε, νη
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ε επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηά ηνπο θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12.1 ηεο παξνχζαο. ηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν ζα
αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, ζα πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην θάζε έξγν,
ε δηάξθεηα θαη ε ζπκβαηηθή αμία ηνπ θάζε έξγνπ.
14.11. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, κε
ηελ νπνία κάθε ςποτήθιορ (ή ο νόμιμορ εκππόζυπόρ ηος) θα δηλώνει
όηι, μέσπι και ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ Πποζθοπάρ ηος:
α) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο,
ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο,
β) δελ ηειεί ζε θάπνηα εθ ησλ αλαθεξφκελσλ θαηαζηάζεσλ ζην άξζξν 73 παξ. 2
ηνπ Ν.4412/2016 θαη φηη είλαη ελήκεξνο, σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο, θαηά ηελ
εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο Πξνζθνξάο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνο, σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο
Πξνζθνξάο,
γ) είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην,
δ) απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο,
ε) ε ππνβαιιφκελε Πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε, θαη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 6 θαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο παξνχζαο,
ζη) φιεο αλεμαηξέησο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, πνπ πξνζθνκίδεη γηα λα
ππνζηεξίμεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ, είλαη αιεζή θαη γλήζηα,
δ) δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε
αξκφδηαο αξρήο,
ε) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο
ηεχρνπο.
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εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ
ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κ.Δ.Π.
14.12. Τποβολή Πποζθοπάρ από ένυζη.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε, ζα πξέπεη ε Πξνζθνξά λα
ππνγξάθεηαη, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 15.5 ηεο
παξνχζαο, επί πνηλή απφξξηςήο ηεο, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε απφ
ηνλ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο, εμνπζηνδνηεκέλν πξνο ηνχην κε ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε.
14.12.1. ε πεξίπησζε ππνβνιήο Πξνζθνξάο απφ έλσζε απαηηείηαη επίζεο λα πξνζθνκηζζεί:
α) πκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο, ππνγεγξακκέλν απφ ην θάζε κέινο (ή ην λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπ) ρσξηζηά, ζην νπνίν ηα κέιε ζα πξέπεη:
-

Να δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ηελ
επζχλε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ επζχλε γηα ηελ παξάδνζε
ηνπ Έξγνπ.

-

Να αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε
κέινπο ηεο έλσζεο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ην εηδηθφ κέξνο απηνχ κε ην
νπνίν ζα αζρνιεζεί ην θάζε κέινο.

-

Να αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε
θάζε κέινο ηεο έλσζεο (πνζνζηφ θαη φρη απφιπηε ηηκή).

-

Να δειψλεηαη έλα κέινο ηεο έλσζεο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε
δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.

-

Να νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο ηεο έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο, γηα
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο έλσζεο έλαληη ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α.. εκεηψλεηαη φηη ν νξηζκφο θαη ε εμνπζηνδφηεζε πνπ ζα παξέρεηαη απφ
ην θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζηνλ θνηλφ εθπξφζσπν θαη αληίθιεην απηήο, απαηηείηαη
λα γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα πξέπεη επίζεο λα
πξνζθνκηζηεί απφ ην θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

β) Πξαθηηθφ απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ζηελ έλσζε θαη ην
δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ κέινπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ
Έξγνπ.
14.12.2. Πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη Πξνζθνξά κία έλσζε, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζεί
ηδηαίηεξεο λνκηθήο κνξθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ζε απηήλ ηεο
χκβαζεο.
14.12.3. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη
εηο νιφθιεξνλ, ζε πεξίπησζε δε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ έλσζε απηή
εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
14.12.4. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο έλσζεο
δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο έλσζεο θαηά ην
ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε, εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα
εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή
θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Δάλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ γηα λα εθπιεξψζνπλ
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε
πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, ν νπνίνο σζηφζν πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..
14.13. Τπεχζπλε δήισζε, πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξψζεη θαη ν ηπρφλ θνηλφο
εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο, κε ηελ νπνία ζα απνδέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ,
ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 14.12.1.α ηεο παξνχζαο.
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14.14. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ (ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ππνςεθίνπ), ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ζα δηαηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη ζα
ρξεζηκνπνηήζεη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο
πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ Πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ζα ηεζνχλ ππφςε ηνπ θαη
απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ
απφξξεην.
14.15. ημειώνεηαι όηι ζηην πεπίπηυζη
ηυν ενώζευν ηα ανυηέπυ
δικαιολογηηικά, όπος αςηό απαιηείηαι, θα ππέπει να καηαηεθούν για κάθε
μέλορ συπιζηά.
14.16. Δγγςηηική Δπιζηολή ςμμεηοσήρ.
14.16.1. Κάζε Πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, χςνπο νθηαθνζίσλ επξψ (€800,00), δειαδή πνζνζηφ
2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ρσξίο Φ.Π.Α..
Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο πξνέξρνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν ηξαπεδηθφ ή
πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε
άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ή ηνπ Δ.Ο.Υ.) θαη έρεη ην δηθαίσκα
έθδνζεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ή ηνπ Δ.Ο.Υ.). Οη σο άλσ Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο
ζπληάζζνληαη ζηα Διιεληθά ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
Διιεληθή.
14.16.2. ρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ηεο
παξνχζαο.
14.16.3. Πξνζθνξέο ρσξίο ηελ σο άλσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ή ρσξίο ηελ
πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ
ιακβάλνληαη ππφςε.
14.16.4. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ ζα αλαθεξπρζνχλ
αλάδνρνη επηζηξέθνληαη ζε απηνχο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα θαησηέξσ.
14.16.5. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο ζα αλαθεξπρζεί
Αλάδνρνο, ζα ηνπ απνδνζεί κε ηελ θαηάζεζε ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο
Δθηέιεζεο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηα
άξζξα 19 θαη 20 ηεο παξνχζαο.
15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
15.1. Κάζε ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη, επί ποινή αποκλειζμού, ηελ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ. Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά θαη
γηα ηελ αλά ψξα θχιαμε, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο θχιαμεο, ε νπνία ζα είλαη θαη
δεζκεπηηθή γηα ηνλ ππνςήθην.
15.2. Όιεο νη ηηκέο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα είλαη ζε επξψ. Οη ηηκέο πνπ
ζα ππνβιεζνχλ πξέπεη λα είλαη ηειηθέο, κεηά απφ νπνηαδήπνηε έθπησζε ή
κείσζε. Η ηειηθή ηηκή ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, ζα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο (ρσξίο Φ.Π.Α. θαη κε Φ.Π.Α.).
15.3. Η ηειηθή ηηκή (ρσξίο Φ.Π.Α.) πνπ ζα θαηαζέζεη θάζε ππνςήθηνο, ζα ιεθζεί
ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ.
15.4. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε θαη ζπληεηαγκέλε.
εκεηψλεηαη φηη ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά δελ πξέπεη λα θέξεη δηνξζψζεηο
(ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, θιπ), επί πνηλή απνθιεηζκνχ. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά,
πνπ είλαη ειιηπήο ή αφξηζηε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

10

15.5. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κνλνγξάθεηαη ζε θάζε ζειίδα ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ θαη, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο
Πξνζθνξάο απφ έλσζε, απφ φια ηα κέιε ηεο ή απφ ηνλ θνηλφ εθπξφζσπν ηνπο.
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, πνπ ζα ππνβιεζεί αλππφγξαθε ή κε πξνζεθφλησο
ππνγεγξακκέλε, ζεσξείηαη άθπξε.
15.6. Γηαηχπσζε ζρνιίσλ ή αηξέζεσλ ή φξσλ ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή
επηθπιάμεσλ επ’ απηήο, ζα ζεσξεζνχλ σο επηθπιάμεηο επί ησλ φξσλ ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ απφξξηςε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ
ππνςεθίνπ, πνπ ηηο δηαηππψλεη.
15.7. ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο απφ ηνλ ππνςήθην πεδίνπ ηηκψλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε πξνκήζεηα ή ε ππεξεζία ηνπ ελ
ιφγσ πεδίνπ παξέρεηαη δσξεάλ.
15.8. Οη ηειηθέο ηηκέο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ ζα δνζνχλ απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο, απνηεινχλ ηελ πιήξε απνδεκίσζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο θαη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο.
15.9. Σεθκαίξεηαη φηη, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο νη
δηαγσληδφκελνη έρνπλ ζπλππνινγίζεη θαη ιάβεη ππφςε φιεο ηηο δαπάλεο γηα ηηο
ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ ζα
απαζρνιεζνχλ, θαη θάζε κνξθήο έμνδα, πνπ ζα απαηηεζνχλ, γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη φιεο ηηο δαπάλεο γηα θφξνπο,
εηζθνξέο, ηέιε, θξαηήζεηο, θφζηε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θαη ινηπά θφζηε, κε ηα
νπνία ηπρφλ βαξχλεηαη ν Αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Καζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ε ηηκή ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα
παξακείλεη ζηαζεξή θαη δελ ζα ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν
ή αηηία.
15.10. Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. βαξχλεηαη κε ηνλ νθεηιφκελν Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)
επί ησλ εθάζηνηε πιεξσηέσλ πνζψλ.
16. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
16.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. (νδφο Μπιιέξνπ 73-77,
Αζήλα) ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.Γ.),
πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..
16.2. Η θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο απηνπξνζψπσο ή κε
εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο ή ηαρπδξνκηθά κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν (courier) ζηε δηεχζπλζε ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α., φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. ηελ πεξίπησζε ηεο
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ
εκπξφζεζκε ή κε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ
πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
16.3. Οη ππνςήθηνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ απηνηειψο ζην δηαγσληζκφ,
δχλαληαη λα δηνξίζνπλ εθπξφζσπν θαη αληίθιεην, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζέζεη ηελ
Πξνζθνξά ηνπο ζηε δηαδηθαζία, λα δέρεηαη ηπρφλ αιιεινγξαθία κε ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη γεληθά λα εθπξνζσπεί ηνλ ππνςήθην ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α.. Ο εθπξφζσπνο θαη αληίθιεηνο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηε
δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 14.13 ηεο παξνχζαο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαηηείηαη
ηδηαίηεξνο δηνξηζκφο εθπξνζψπνπ θαη αληηθιήηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο κεηέρεη ζε έλσζε θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 14.12.1.α ηεο παξνχζαο.
16.4. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, θαλέλα ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν δελ
γίλεηαη δεθηφ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, αθφκε θαη εάλ ππάξρεη αίηεζε έθδνζήο ηνπ
ή Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηελ πξνζθφκηζή ηνπ. Η Δ.Γ.Γ. δχλαηαη, σζηφζν, λα
θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη/ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα λνκίκσο
ππνβιεζέληα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα.
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16.5. Δθπξφζεζκεο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ
Δ.Δ.Σ.Α.Α., επηζηξέθνληαη δε ρσξίο λα αλνηρζνχλ, αθφκε θαη εάλ ε θαζπζηέξεζε
νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, εθηφο εάλ ε θαηάζεζε ησλ Πξνζθνξψλ, πνπ
έρεη ήδε αξρίζεη θαηά ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα, ζπλερίδεηαη ρσξίο
δηαθνπή κέρξη θαη ηελ ππνβνιή φισλ ησλ Πξνζθνξψλ. Γηα ην εκπξφζεζκν ηεο
θαηάζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία θαη ψξα θαηάζεζεο
ηεο Πξνζθνξάο ζηε δηεχζπλζε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2
ηεο παξνχζαο θαη φρη ε εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνζθνξάο κέζσ
ηαρπδξνκείνπ ή courier.
16.6. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζε θπξίσο θάθειν θιεηζηφ θαη ζθξαγηζκέλν κε ηε
ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ. ηνλ θπξίσο θάθειν ζα αλαγξάθνληαη ηα αθφινπζα:


Πξνζθνξά γηα ην δηαγσληζκφ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. «Τπηπεζίερ θύλαξηρ και
αζθάλειαρ ηος κηιπίος ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζηην Αθήνα», καθώρ και ηον
απιθμό ππυηοκόλλος ηηρ Πποκήπςξηρ (4856/16.09.2016).



«Γηαγσληδφκελνο» (Πιήξεο
ηειεθψλνπ θαη θαμ).



«Αληίθιεηνο»
(Πιήξεο
ηειεθψλνπ θαη θαμ).



«Απνδέθηεο»: Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ.,
Γξαθείν Γηνίθεζεο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
Απηνδηνίθεζεο Α.Δ., Μπιιέξνπ 73-77, Αζήλα, Σ.Κ. 104 36, ηει: 213 13 20
606-608, θαμ: 210 52 14 612.



Σε ζεκείσζε: «Να αλνηρζεί κφλν απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ».

επσλπκία

επσλπκία

ππνςεθίνπ,
αληηθιήηνπ,

δηεχζπλζε,
δηεχζπλζε,

αξηζκφο
αξηζκφο

16.7. Ο θπξίσο θάθεινο πεξηέρεη δχν (2) αλεμάξηεηνπο θιεηζηνχο θαη ζθξαγηζκέλνπο
κε ηε ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ ππνθαθέινπο. ηνλ πξψην ππνθάθειν, πνπ ζα
αλαγξάθεη
ηελ
έλδεημε
«ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ», ζα πεξηέρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, έγγξαθα θαη ζηνηρεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο, ζην δεχηεξν ππνθάθειν, πνπ ζα
αλαγξάθεη ηελ έλδεημε «ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζα
πεξηέρνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15.
16.8. Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη θαηά ηα σο άλσ ζε ένα ππυηόηςπο και δύο (2)
απλά ανηίγπαθα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αληίγξαθα εζσθιείνληαη ζε αληίζηνηρν
ππνθάθειν θαη θέξνπλ ηελ έλδεημε «Αληίγξαθν».
16.9. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, πνπ ππνβάιινπλ Πξνζθνξά, πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη θαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο
ηειεθψλνπ θαη θαμ φισλ ησλ κειψλ.
16.10. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ (θπξίσο θαθέινπ θαη
ππνθαθέισλ) πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ,
ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
17. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
17.1. Ο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο θαη ησλ
Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Γ., κφλεο αξκφδηαο γηα ην άλνηγκα
ησλ θπξίσο θαθέισλ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε. Ο ρξφλνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε
ψξα έλαξμεο, θαζψο θαη ε ελδερφκελε δηαθνπή θαη επαλέλαξμε απηψλ νξίδνληαη
θάζε θνξά απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ.Γ..
17.2. Η απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο θαθέισλ θαη ησλ ππνθαθέισλ γίλεηαη δεκφζηα,
κεηά απφ εηδηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ, εάλ ην
επηζπκνχλ, λα είλαη παξφληεο δηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπο θαηά ηελ
απνζθξάγηζε.
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17.3. Δηδηθφηεξα, ε Δ.Γ.Γ. ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ε νπνία αθνινπζεί ρξνληθά ηε ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ Πξνζθνξψλ, παξαιακβάλεη θαη αξηζκεί ηνλ
θπξίσο θάθειν Πξνζθνξάο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επίδνζήο
ηνπο, ηνλ απνζθξαγίδεη θαη κνλνγξάθεη ηνπο πεξηερφκελνπο ζε απηφλ
«ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,
θαη
«ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
17.4. Καηφπηλ, ε Δ.Γ.Γ. απνζθξαγίδεη, θαηαξρήλ, θαηά ηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε
ηνλ «ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη,
αλά θχιιν, ηα έγγξαθα, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφλ. Οη πξάμεηο αξίζκεζεο
θαη κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλνληαη απφ έλα νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δ.Γ.Γ.. ηε
ζπλέρεηα, πξνβαίλεη, θαηά ηελ ίδηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ
ΤΠΟΦΑΚΔΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, αξηζκεί θαη κνλνγξάθεη, αλά
θχιιν, ηα έγγξαθα, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφλ. Οη πξάμεηο αξίζκεζεο θαη
κνλνγξαθήο αξθεί λα γίλνληαη απφ έλα νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δ.Γ.Γ..
17.5. ηε ζπλέρεηα, ε Δ.Γ.Γ. ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε ειέγρεη, θαηαξρήλ, ζχκθσλα κε
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, θαηά πφζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ φιεο
ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ.
Αθνινχζσο, ε Δ.Γ.Γ. ειέγρεη θαη αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ
ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
ζην δηαγσληζκφ.
17.6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ
πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ, ε Δ.Γ.Γ. ζπληάζζεη ην Πξαθηηθφ
ηεο.
17.7. Δηδηθφηεξα, ε Δ.Γ.Γ. ζπληάζζεη Πξαθηηθφ, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, πνπ ηπρφλ απνξξίθζεθαλ σο απαξάδεθηεο. ην ίδην
πξαθηηθφ θαηαρσξείηαη ν Σειηθφο Πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά
ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζθνξψλ. Με ην ίδην Πξαθηηθφ ε Δ.Γ.Γ. πξνηείλεη ηελ
αλαθήξπμε ηνπ πξψηνπ θαηά ζεηξά αμηνιφγεζεο ππνςεθίνπ σο Αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ. Σν Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ.Γ.
δηαβηβάδεηαη ζην Αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ην νπνίν απνθαίλεηαη επί ηνπ
Πξαθηηθνχ θαη ελ ζπλερεία γλσζηνπνηεί ζηνπο ππνςεθίνπο ηελ απφθαζή ηνπ γηα
ηε βαζκνινγία θαη ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ. Η αλαθήξπμε ηνπ
Αλαδφρνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ην
νπνίν θνηλνπνηεί ηε ζρεηηθή απφθαζε αλαθήξπμεο ζηνλ Αλάδνρν.
18. ΔΝΣΑΔΙ
18.1. Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςεθίνπ ζε απηφλ,
ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξάμεσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη θαηά
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο/αλάζεζεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε ελζηάζεσο απφ
θάζε έλαλ πνπ δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ. Οη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή Δθδίθαζεο Δλζηάζεσλ (Δ.Δ.Δ.), πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α..
18.2. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο σο εμήο:
18.2.1. Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ
ηε δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ., ε νπνία κε πξαθηηθφ ηεο εηζεγείηαη πξνο ην
Αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. επί ηεο ππνβιεζείζαο έλζηαζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε
εθδίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ην Αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
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18.2.2. Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκεηνρή
νπνηνπδήπνηε ππνςεθίνπ ζην δηαγσληζκφ ή ζηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο
ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα
δηεμαγσγήο ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ
απηήλ θαηά ηελ νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.
Η έλζηαζε απηή δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά εμεηάδεηαη
απφ ηελ Δ.Δ.Δ., ε νπνία κε πξαθηηθφ ηεο εηζεγείηαη πξνο ην Αξκφδην φξγαλν ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. επί ηεο ππνβιεζείζαο έλζηαζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ δηαγσληζκνχ. Η ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ην Αξκφδην
φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
18.2.3. Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε
γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Δ., ε νπνία κε πξαθηηθφ ηεο εηζεγείηαη πξνο ην
Αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. επί ηεο ππνβιεζείζαο έλζηαζεο. Η ζρεηηθή απφθαζε
εθδίδεηαη θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ην Αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. ην αξγφηεξν ζε
δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ.
18.3. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο θαηαηίζεληαη απηνπξνζψπσο
εθπξνζψπνπ ηνπ εληζηακέλνπ ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..

ή

δηα

ηνπ

λνκίκνπ

18.4. Οη ελζηάζεηο ησλ παξ. 18.2.2 θαη 18.2.3 θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν
(2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηνπο ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ
ζηξέθεηαη.
Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. κπνξεί λα δεηήζεη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ ελζηάζεσλ, εληφο
ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, θαη ζε άιινπο ππνςεθίνπο πνπ θαηά ηελ θξίζεο ηεο
δηθαηνινγνχλ εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ.
Δλζηάζεηο πνπ δελ θνηλνπνηήζεθαλ
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

θαηά

ηα

αλσηέξσ

αλαθεξφκελα,

18.5. Οη ελζηάζεηο ηεο παξνχζαο ππνβάιινληαη αηειψο.
19. ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ
19.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο πξνζεζκίαο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ
ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηελ
πξνβιεπνκέλε απφ ην άξζξν 20 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο.
εκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο κε ηνλ Αλάδνρν,
επηζηξέθνληαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ
δελ αλαθεξχρζεθαλ αλάδνρνη.
19.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο
Αζθαιηζηήξην πκβφιαην (Γεληθή Αζθαιηζηηθή Δπζχλε) χςνπο ηνπιάρηζηνλ δχν
εθαηνκκπξίσλ επξψ (€2.000.000) γηα δεκίεο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην
θηίξην ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηήλ, ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ή ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην απφ απνθιεηζηηθή ακέιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππνςήθηνπ
Αλαδφρνπ.
19.3. Ο Αλάδνρνο, πέξαλ ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο θαη ηνπ
Αζθαιηζηεξίνπ πκβνιαίνπ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, εληφο πξνζεζκίαο πνπ
ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε ζρεηηθή
χκβαζε, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
19.3.1. Έλληνερ πολίηερ:
α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηθαζηηθήο
ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη
δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα
14

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ
δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο
ρξενθνπίαο.
β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο (αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα).
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα).
ε) Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
19.3.2. Αλλοδαποί:
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 19.3.1. Γηα ην δηθαηνινγεηηθφ ππφ ζηνηρείν ε,
κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο. Σα δηθαηνινγεηηθά ππφ ζηνηρεία α, β θαη γ
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη απφ
ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
19.3.3. Νομικά ππόζυπα:
α) Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 19.3.1 θαη 19.3.2, θαηά πεξίπησζε. Γηα ην
δηθαηνινγεηηθφ ηεο παξ. 19.3.1 ζηνηρείν α ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ πνηληθά
κεηξψα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο (Δ.Π.Δ., Ο.Δ., Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα
ζχκβνπιν (Α.Δ.).
β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη
δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ
αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά
λνκηθά πξφζσπα).
γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, παχζε εξγαζηψλ, ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν
λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
ε) Καηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ λα απνδεηθλχεη ηε ζχζηαζή ηνπ, καδί κε
ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. δεκνζίεπζεο, φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη.
ζη) Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, λνκίκσο δεκνζηεπκέλε,
εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη θαη απαηηείηαη, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ
εθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν.
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19.3.4. Δνώζειρ:
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 19.3.1, 19.3.2 θαη 19.3.3, θαηά πεξίπησζε, γηα θάζε
κέινο ηνπο ρσξηζηά.
19.3.5. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ αιινδαπή, ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη
πηζηνπνηεηηθά, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εθδίδνληαη κε βάζε
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα
δελ εθδίδνληαη ηα αλσηέξσ έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ
απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
πκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ αξκνδίνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
πξνέιεπζήο ηνπ, ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε απφ ηε
λνκνζεζία ηεο νηθείαο ρψξαο, απφ ππεχζπλε δήισζε κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο απφ πκβνιαηνγξάθν ή δηθαζηηθή/δηνηθεηηθή αξρή. Σα ελ ιφγσ έγγξαθα
ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
19.4. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε ή δελ
πξνζέξρεηαη λα ηελ ππνγξάςεη εληφο ηεο ηαρζείζαο απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
πξνζεζκίαο ή δελ πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ή δελ
ππνβάιιεη, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά, ηφηε ην Αξκφδην φξγαλν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., κε απφθαζή ηνπ θαη
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζα ηνλ θεξχμεη ππνρξεσηηθά
έθπησην, εθαξκφδνληαο αλαιφγσο ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 160 ηνπ
Ν.4412/2016. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη θαη’ αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ
άξζξνπ, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε χκβαζε θαη
απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ην Έξγν
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε θαη ζηε ζρεηηθή
χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί.
19.5. ηελ πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ην
άξζξν 160 ηνπ Ν.4412/2016 θαη επηβάιινληαη ζε απηφλ, αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν.
19.6. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο
ηνχην ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ν Αλάδνρνο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε
πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε χκβαζε, χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
20. ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
20.1. Ο Αλάδνρνο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο ζπλνιηθήο
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α..
Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο πξνέξρεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν
ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν Ννκηθφ Πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη έρεη ην
δηθαίσκα έθδνζεο Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ
θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ.. Η σο άλσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή
ζπληάζζεηαη ζηα Διιεληθά ή ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηεο ζηελ
Διιεληθή.
20.2. ρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γ΄ ηεο παξνχζαο.
20.3. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ Αλαδφρνπ επηζηξέθεηαη ζε απηφλ κε
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.
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21. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παξαθνινχζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο, ζα γίλεηαη απφ
ζηέιερνο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., ην νπνίν ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ην
νπνίν ζα είλαη αξκφδην γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Αλαδφρνπ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη
γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαηφπηλ ειέγρνπ ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ. Οπνηαδήπνηε έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ
ηεο παξνχζαο ή αλαγθαία πξνο εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ
Αλαδφρνπ απεπζχλνληαη πξνο ην αλσηέξσ ζηέιερνο.
Ο έιεγρνο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δειηίσλ
πξνφδνπ ηνπ Έξγνπ έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ Έξγνπ ζα δηελεξγνχληαη απφ ην αξκφδην ζηέιερνο ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α.
22. ΠΑΡΟΥΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ
22.1. Η παξνχζα αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη δηαηίζεηαη αηειψο απφ
ηελ επνκέλε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.eetaa.gr
22.2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα δεηήζνπλ κε
γξαπηή αίηεζή ηνπο λα ηνπο ρνξεγεζνχλ ε παξνχζα, θαζψο θαη θάζε άιιε
αλαγθαία πιεξνθνξία γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
22.3. Πιεξνθνξίεο επί ηεο παξνχζαο δίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο παξαιαβήο ηνπ
ηεχρνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα.
23. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ
Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην.
ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία, ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, ε Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιινπλ θάζε
πξνζπάζεηα γηα ηελ εμψδηθε επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα,
αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
24. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ
Ο παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, κε ηνλ
«Καλνληζκφ γηα ηελ Αλάζεζε, Παξαθνινχζεζε θαη Παξαιαβή Τπεξεζηψλ θαη γηα ηε χλαςε
θαη Δθηέιεζε ρεηηθψλ πκβάζεσλ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ην λ.4412/2016
(ΦΔΚ Α΄ 147/8.8.2016).
Αθήνα, 16 επηεμβπίος 2016
Γιεςθύνυν ύμβοςλορ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θχιαμεο θαη αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.,
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζαο (ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ), ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
παξέρεη ηα θαησηέξσ:
ΔΙΓΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΦΤΛΑΚΧΝ
Τποσπεώζειρ Φςλάκυν
1. Σν νξηδφκελν απφ ηνλ Αλάδνρν πξνζσπηθφ (θχιαθαο) πξνζέξρεηαη ζηε θχιαμε,
ελεκεξψλεηαη γηα νηηδήπνηε απαηηείηαη απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α., θαη αθνχ θάλεη έιεγρν ηεο
πιεξφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ αλαιακβάλεη ηα θαζήθνληά ηνπ. Ο
θχιαθαο ππνρξενχηαη λα παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ θαηά ηε ιήμε ηεο βάξδηάο ηνπ, έσο
θαη ηελ άθημε ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ, αξκνδίνπ ππαιιήινπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ππεχζπλν γηα
ηα παξαθάησ:
α. Δζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ θηηξίνπ.
β. Δμσηεξηθφ, πεξηκεηξηθφ έιεγρν ηνπ θηηξίνπ.
γ. Δπηηήξεζε ρψξσλ κε CCTV, φπνπ ππάξρεη.
3. Ο θχιαθαο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.,
ησλ θάησζη:
α. Σσλ βαζηθψλ ρεηξηζκψλ ηνπ κεραλνινγηθνχ – ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ
θηηξίνπ (π.ρ. ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ – δηαθνπηψλ, αλειθπζηήξσλ, θιηκαηηζκνχ
θ.ιπ.)
β. Σσλ βαζηθψλ ρεηξηζκψλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο
ππξαλίρλεπζεο, ππξφζβεζεο, CCTV, Access Control θ.ιπ.).

ηνπ

θηηξίνπ

(π.ρ.

γ. Σσλ ελεξγεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ππξθαγηά, ζεηζκφο,
ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θ.ιπ.).
δ. Σσλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ.
4. Ο θχιαθαο νθείιεη λα ηεξεί ερέκπζε ζηάζε ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ.
Γιαδικαζίερ Δλέγσος:
Α. Έλεγσορ Διζεπσομένυν – Δξεπσομένυν Αηόμυν:
1) Εργαζόμενοι:
α. Με κέξηκλα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. πξέπεη λα ππάξρεη ζην ζπξσξείν ζπλερψο ελεκεξσκέλε
νλνκαζηηθή θαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ, ζηελ νπνία δχλαηαη λα αλαηξέρεη ν θχιαθαο γηα
δηεπθφιπλζε ηνπ θαη γηα εμαθξίβσζε ή δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ. Αλεμάξηεηα απφ απηφ, ν
θχιαθαο νθείιεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη
εμ φςεσο φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο.
β. Οη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη ζην θηίξην θαη ηηο αξγίεο.
2) Επισκέπτες:
Καηά ηηο κε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ν θχιαθαο δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ
επηζθεπηψλ, εθηφο θαη αλ ζπλνδεχνληαη απφ ππάιιειν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α., κεηά απφ
θαηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ.
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3) Λοιπά άτομα:
Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ή ην ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ πνπ ηπρφλ πξνζιακβάλεηαη απφ
ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ειέγρεηαη κε βάζε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε, πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζην
ζπξσξείν. Η άθημε θαη αλαρψξεζε ηνπ ζπλεξγείνπ θαηαγξάθεηαη ζην Βηβιίν
Δηζεξρνκέλσλ – Δμεξρνκέλσλ, φπνπ θαη ππνγξάθνπλ.
Β. Δζυηεπικόρ έλεγσορ ηος κηιπίος:
Δμαζθαιίδεηαη κε ζρνιαζηηθή θαη πξνζεθηηθή εμέηαζε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ
θηηξίνπ θαη φπνπ έρεη πξφζβαζε ν θχιαθαο, πνπ εθηειείηαη θαζεκεξηλά θάζε κία (1) ψξα,
αξρήο γελνκέλεο ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηεο βάξδηάο ηνπ (πεξί ηελ 22:00 ψξα).
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ, ν θχιαθαο:
α. Διέγρεη φιεο ηηο πφξηεο, ηα παξάζπξα θαη γεληθά φιεο ηηο εμσηεξηθέο πξνζβάζεηο εάλ
είλαη αζθαιηζκέλεο.
β. βήλεη ηπρφλ θψηα πνπ είλαη αλακκέλα ζε ρψξνπο πνπ δελ εθηεινχληαη εξγαζίεο.
γ. Δληνπίδεη ηπρφλ θζνξέο, δεκηέο θαη δπζιεηηνπξγίεο.
δ. Γελ πεξηεξγάδεηαη Η/Τ, νχηε δηαθφπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ.
ε. Η έλαξμε, ε ιήμε θαη ηα ηπρφλ ζπκβάληα ή δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη
ζην Βηβιίν πκβάλησλ.
Γ. Δξυηεπικόρ έλεγσορ ηος κηιπίος και ηος πεπιβάλλονηορ σώπος:
α. Δμαζθαιίδεηαη κε ηε ζπλερή θαη πξνζεθηηθή παξαηήξεζε κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπζηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επηηφπην, δηά δψζεο έιεγρν πνπ εθηειεί ν θχιαθαο
θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ θαη πξηλ ηελ είζνδφ ηνπ ζην θηίξην, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο βάξδηαο ηνπ.
β. Καηά ηνπο ειέγρνπο απηνχο, ν θχιαθαο ειέγρεη πξνζεθηηθά φινπο ηνπο ππαίζξηνπο
ρψξνπο, ην θηίξην ζε φιν ην κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θαη ζε φιν ην χςνο ηνπ. Δληνπίδεη
ηπρφλ θζνξέο θαη δεκίεο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίδεη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ αζπλήζηζησλ
θηλήζεσλ αηφκσλ θαη νρεκάησλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ αληηθεηκέλσλ μέλσλ πξνο ην ρψξν θαη
γεληθά γηα νηηδήπνηε είλαη χπνπην ή εγθπκνλεί θηλδχλνπο.
γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπνιίαο ηνπ ν θχιαθαο ζα έρεη ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπ
πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί αζπλήζηζηεο ή χπνπηεο θηλήζεηο θαη ζνξχβνπο.
δ. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο, πξνζπαζεί λα ηε ζβήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα
ππξνζβεζηηθά κέζα. Σαπηφρξνλα εηδνπνηεί ην Κέληξν Αζθαιείαο θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία.
ε. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο, αθνινπζεί ηηο νδεγίεο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ
Σερληθή Τπεξεζία.
ζη. Γηαζθαιίδεη θαη δηαθπιάζζεη απφ θαθφβνπιεο ελέξγεηεο ην θπιαζζφκελν θηίξην θαζψο
θαη ηα θηλεηά θαη αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
δ. ζα ειέγρεη θαη ζα ρεηξίδεηαη ηελ γθαξαδφπνξηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ πξφζβαζε ζηα
ππφγεηα, παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο απφ ηελ θεληξηθή είζνδν.
ε. Ο θχιαθαο κεξηκλά, επίζεο, ψζηε ε πξφζβαζε πξνο ην θηίξην λα είλαη επρεξήο θαη
επηιακβάλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζηάζκεπζε νρεκάησλ ηελ θαζηζηά δπζρεξή.
ζ. Σα ηπρφλ ζπκβάληα ή δηαπηζηψζεηο ηνπ ειέγρνπ θαηαγξάθνληαη ζην Βηβιίν πκβάλησλ.
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Γ. Δπιηήπηζη σώπυν με CCTV:
Ο θχιαθαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο βάξδηάο ηνπ επηηεξεί θαη ειέγρεη εζσηεξηθνχο θαη
εμσηεξηθνχο ρψξνπο ηεο θπιαζζφκελεο εγθαηαζηάζεσο κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ
ζπζηήκαηνο CCTV.
Λοιποί Όποι:
α. Ο θχιαθαο παξαιακβάλεη θαη ηεξεί ππ’ επζχλε ηνπ ην θιεηδί εηζφδνπ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ. Σν παξαπάλσ ηεξείηαη κε πξνζσπηθή επζχλε θαη πξννξίδεηαη γηα
απζηεξά ππεξεζηαθή ρξήζε. Κάζε δνζνιεςία ηνπ θιεηδηνχ ζα θαηαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά
ζην Βηβιίν πκβάλησλ.
β. Απαγνξεχεηαη ν θχιαθαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηειέζεσο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ:


Να θαηαλαιψλεη εδέζκαηα θαη πνηά γεληθά. Σνχην επηηξέπεηαη κφλν ζε ψξεο κε
αηρκήο θαηά ηε δηάξθεηα δηαιείκκαηνο θαη ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ρξφλν.



Να αθνχεη κνπζηθή θαη λα βιέπεη ηειεφξαζε.



Να δέρεηαη πξνζσπηθέο επηζθέςεηο.



Να θαπλίδεη. Δπηηξέπεηαη ην θάπληζκα κφλν ζην ζπξσξείν, δηαθξηηηθά, θαη φρη θαηά
ηε δηάξθεηα ησλ επαθψλ ηνπ κε πξνζσπηθφ.



Να παξακέλεη ζηε θπιαζζφκελε εγθαηάζηαζε ή λα επηζθέπηεηαη απηήλ πέξαλ ηνπ
πξνβιεπφκελνπ απφ ην πξφγξακκα εξγαζίαο σξαξίνπ.



Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ θχιαθα απφ ην ζπξσξείν γηα νπνηνλδήπνηε
ιφγσ, πιελ ππνρξεσηηθψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. ε πεξίπησζε
επηβεβιεκέλεο απνκαθξχλζεψο ηνπ ζα αληηθαζίζηαηαη ππνρξεσηηθά απφ
ζπγθεθξηκέλν άηνκν πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. ή θαηφπηλ αδείαο απηνχ.



Απαγνξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ε ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ. Ο
θχιαθαο ζα ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά ηα θιηκαθνζηάζηα.



Απαγνξεχεηαη ξεηά ε πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ,
πιελ εμαηξεηηθψλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα γίλεηαη
αληίζηνηρε θαηαγξαθή ζην Βηβιίν πκβάλησλ.



Ο θχιαθαο δελ δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο νχηε ζρεηηθέο κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.. Δθφζνλ ν αηηνχκελνο επηκέλεη, ν θχιαθαο
επηθνηλσλεί κε ηνλ εξγαδφκελν ή ηνλ ππεχζπλν αζθαιείαο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνλ
ελεκεξψλεη ζρεηηθά.



Η εκθάληζε ηνπ θχιαθα πξέπεη λα είλαη άξηζηε.



Σε ζπκπεξηθνξά ηνπ θχιαθα πξέπεη λα δηαθξίλεη ε ζνβαξφηεηα, ε επγέλεηα, ε
πξνζπκία ε ερεκχζεηα θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα.

γ. Με κέξηκλα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζα πξέπεη
ελεκεξσκέλεο νη παξαθάησ θαηαζηάζεηο:

ζην ζπξσξείν λα

ππάξρνπλ

δηαξθψο

o

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θηίξην.

o

Καηάζηαζε ησλ εζσηεξηθψλ ηειεθψλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ.

o

Καηάζηαζε
αλάγθεο.

o

Καηάζηαζε ηειεθψλσλ αλάγθεο.

o

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ ζπλεξγείσλ πνπ ηπρφλ
εθηεινχλ εξγαζίεο.

ηειεθψλσλ

ησλ

ππεπζχλσλ

θαηά

αξκνδηφηεηα

γηα

πεξίπησζε
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o

Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε ηπρφλ αλεπηζχκεησλ αηφκσλ.

o

Οηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην.

δ. Ο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα εμαζθαιίδεηαη, φπσο
παξαθάησ:


Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηάθησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ απφ ηνλ Δπφπηε
ηνπ Αλαδφρνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) θνξέο θάζε εβδνκάδα θαη φπνηε άιινηε
απαηηεζεί.



Με ηε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ, κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηε ζπδήηεζε επί ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο, ηελ
εμέηαζε ηπρφλ λέσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ.

ε πεξίπησζε ζνβαξνχ δεηήκαηνο, επείγνληνο ζπκβάληνο, δπζιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο,
έθηαθηεο αλάγθεο θαη νπνηνπδήπνηε, ελ γέλεη, πξνβιήκαηνο, ελεκεξψλνληαη άκεζα ηα
αξκφδηα πξφζσπα ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ν Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηα
πεξαηηέξσ. Οπσζδήπνηε γίλεηαη εγγξαθή ηνπ γεγνλφηνο ζην Βηβιίν πκβάλησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο
Καηάζηεκα
Γηεχζπλζε
Σαρ. Κψδηθαο
Σειέθσλν
Φαμ
Ηκεξνκελία Έθδνζεο …………………………..
Πξνο
Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο Α.Δ., Μπιιέξνπ 73-77, Σ.Κ. 10436
ΑΘΗΝΑ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΙΘΜ.

………………………………..

# € 800,00 #
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε φηη, εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, θαη σο πξσηνθεηιέηεο, παξαηηνχκελνη θάζε έλζηαζεο δηαηξέζεσο
θαη
δηδήζεσο,
κέρξη
ηνπ
πνζνχ
ησλ
νθηαθνζίσλ
επξψ
(€800,00)
ππέξ
…………………………………………… Γηεχζπλζε ……………………., Σ.Κ. …………, γηα ηε πκκεηνρή ηεο ζην
Γηαγσληζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο
Α.Δ. «Τπηπεζίερ θύλαξηρ και αζθάλειαρ ηος κηιπίος ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζηην Αθήνα»
ζχκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο, ηελ νπνία ήδε γλσξίδνπκε (αξηζκ.
πξση…………………………….).
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηελ απφιπηε θαη ειεχζεξε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε, ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην λφκηκν θαη βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο θαη ρσξίο λα αμηψζνπκε δηθαζηηθή θξίζε,
παξαηηνχκελνη απφ ηέηνην δηθαίσκα, κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Η εγγχεζε πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε εκάο. ε πεξίπησζε φκσο πνπ θαηαθπξσζεί ε χκβαζε ζε απηφλ γηα
ηνλ νπνίν εγγπφκαζηε, ηζρχεη κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηειέζεσο ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ή ησλ επηζηνιψλ πνπ ζα
αληαιιαγνχλ ζηε ζέζε ηεο.
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη, ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην
ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξίζεη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ζηελ Σξάπεδά καο.
Η παξαπάλσ εγγχεζε, φπσο θαη θάζε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ απηή, δηέπεηαη απφ
ηνπο Διιεληθνχο λφκνπο, ελψ αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ
απφ απηήλ, είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.
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23

