Α/Α Συστήματος: 73300
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 1272/19-04-2019
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
( ΚΑΘ Α.Ε.) Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

54628

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL522

Τηλέφωνο

2310764023

Φαξ

2310760076

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

kathgram@otenet.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kath.gr

1.1.1 Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι ΔΕΚΟ του Δημοσίου

και ανήκει στον

Δημόσιο Τομέα (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του
ν. 4270/14.
1.1.2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ Α.Ε.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των διακινούμενων
αγροδιατροφικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, εφαρμόζοντας τις διαδικασίες
των πιστοποιητικών HACCP και ISO, αλλά και διαθέτοντας μόνιμο εξειδικευμένο
προσωπικό που πραγματοποιεί καθημερινά ποιοτικούς ελέγχους. Διασφαλίζει τους
όρους και τους κανόνες λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς χωρίς να μεταβάλλεται ο
χαρακτήρας της ως εταιρείας που ασκεί δραστηριότητα κοινής ωφέλειας. Συμβάλλει
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στο σχηματισμό ευνοϊκών προϋποθέσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη διακίνηση και
εμπορία των προϊόντων στους χώρους της καθώς και στην ορθολογική διαμόρφωση
των τιμών των προϊόντων.
1.1.3 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό
1.1.4. Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη ιστοσελίδα της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) : www.kath.gr
β)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :

www.promitheus.gov.gr
1.1.5 Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
1.1.6 Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ με σχετική αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 της ΚΑΘ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 582/4/28-112018 Απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.
1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

(Λαχαναγοράς –

Κρεαταγοράς- χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ Α.Ε.- Γραφείων
κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε.- Εκκλησίας), με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας. Η υπηρεσία θα
παρασχεθεί σε : Κτίριο Διοίκησης –Πύλες ΚΑΘ Α.Ε.- Πυρήνες Λαχαναγοράς – Κτίριο
Κρεαταγοράς – Εκκλησία – Βοηθητικά κτίρια ΚΑΘ Α.Ε ( Βιολογικός Καθαρισμός,
Κλίβανος, Αντλιοστάσια, υποσταθμοί Λαχαναγοράς Κρεαταγοράς κ.α.)
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : CPV: 79713000-5
1.2.1. Η παρούσα σύμβαση , προϋπολογισμού 900.000,00€ πλέον ΦΠΑ για δύο έτη,
υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
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ΤΜΗΜΑ 1 : «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. - ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ στους ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
Κ.Α.Θ. Α.Ε.».
ΤΜΗΜΑ 2

: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.».
ΤΜΗΜΑ 3 . ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Η υποδιαίρεση της σύμβασης γίνεται για λόγους καλλίτερης παρακολούθησης , ελέγχου
και αξιολόγησης της παροχής της υπηρεσίας, όμως δεν γίνεται επιμερισμός της δαπάνης
σε κάθε τμήμα.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ :900.000,00€( εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ)
ΦΠΑ :216.000,00€( διακόσιες δεκαέξι χιλιάδες ευρώ )
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:1.116.000,00€( ένα εκατομμύριο εκατόν δεκαέξι χιλιάδες ευρώ)
Προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, για όλα τα τμήματα.
1.2.2. Ανάλυση
Οι υπηρεσίες φύλαξης ορίζονται ως εξής:
ΤΜΗΜΑ 1
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. - ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ στους ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Με δεκαεπτά (17) άτομα τα οποία θα απασχολούνται ως εξής :
Πύλη 2: 24ωρη φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδος, σύνολο 3 άτομα.
Πύλη 4: 24ωρη φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδος, σύνολο 3 άτομα.
Πύλη 5 : 16ωρη φύλαξη από Κυριακή έως Παρασκευή εκ των οποίων οι 10 είναι
ημερήσιες και οι 6 ώρες είναι νυκτερινές, ανά ημέρα σύνολο 2 άτομα.
Πύλη 4 : 32 ώρες φύλαξη την εβδομάδα που αναλύεται σε : Τρίτη έως Πέμπτη 8 ώρες
ημερησίως και Κυριακή 6 ώρες ημερησίως + 2 ώρες νυκτερινές . σύνολο 1 άτομο.
Πύλη 5 : μία (1) επιπλέον 8ωρη φύλαξη από Κυριακή έως Πέμπτη, εκ των οποίων οι 6
ώρες είναι ημερήσιες και οι 2 είναι νυκτερινές, ανά ημέρα , σύνολο1 άτομο.
Πύλη 5 : μία (1) επιπλέον 8ωρη ημερήσια φύλαξη από Κυριακή έως Πέμπτη, σύνολο1
άτομο.
Πύλη 3 : μία (1) 8άωρη ημερήσια φύλαξη από Κυριακή έως Πέμπτη, σύνολο1 άτομο.
Πύλη 3 την εβδομάδα που αναλύεται σε :

50 ώρες φύλαξη από

Κυριακή έως

Παρασκευή, ( 8 ώρες ανά ημέρα + 2 ώρες την Παρασκευή, εκ των οποίων 50 ωρών οι 4
είναι νυκτερινές ( 2 ώρες Δευτέρα και 2 ώρες Παρασκευή ) και οι 2 νύκτα Κυριακής ,
σύνολο 1 άτομο.
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Περίπολος : μία (1) 24ωρη όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με αυτοκίνητο, σύνολο 3
άτομα.
Περίπολος : μία (1) επιπλέον 8ωρη νυχτερινή φύλαξη όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με
αυτοκίνητο, σύνολο 1 άτομο.
Σύνολο απασχολουμένων φυλάκων: 17
ΤΜΗΜΑ 2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟ - ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Πέντε (5) άτομα τα οποία θα απασχολούνται 200 ώρες συνολικά την εβδομάδα.
Από τις 200 συνολικές ώρες, με 150 ημερήσιες καθημερινές , οι 8 ώρες θα είναι
νυχτερινές καθημερινές και οι 34 ώρες σε ημέρα Κυριακή ημερήσιες, και οι 8 νυχτερινές
αργίες.
Ο προαναφερόμενος πίνακας ωρών εργασίας είναι ενδεικτικός, καθώς η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα
έχει το δικαίωμα να κατανέμει το προσωπικό του αναδόχου ανάλογα με τις ανάγκες
της ανά πάσα στιγμή και αναλόγως των αναγκών της , σε ώρες που πάντα θα έχουν το
ίδιο εργατικό κόστος. Τούτο σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται η αμοιβή του αναδόχου (π.χ.
Δεν δικαιούται η ΚΑΘ Α.Ε. να αλλάζει ημερήσιες εργατοώρες απασχόλησης προσωπικού
σε νυχτερινές).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

150

ΑΡΓΙΕΣ ΝΥΚΤΑ

8

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ

8

ΑΡΓΙΕΣ

34

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ

200

Ο προαναφερόμενος πίνακας ωρών εργασίας είναι ενδεικτικός, καθώς η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα
έχει το δικαίωμα να κατανέμει το προσωπικό του αναδόχου ανάλογα με τις ανάγκες
της ανά πάσα στιγμή και αναλόγως των αναγκών της , σε ώρες που πάντα θα έχουν το
ίδιο εργατικό κόστος. Τούτο σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται η αμοιβή του αναδόχου (π.χ.
Δεν δικαιούται η ΚΑΘ Α.Ε. να αλλάζει ημερήσιες εργατοώρες απασχόλησης προσωπικού
σε νυχτερινές).
ΤΜΗΜΑ 3
Ένα (1) άτομο ως υπεύθυνος ελέγχου εγκαταστάσεων της ΚΑΘ Α.Ε., ο οποίος θα
εργάζεται 8 ώρες ημερησίως από Δευτέρα έως Παρασκευή, με καθαρό μηνιαίο μισθό
800,00€ .
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1.2.3. ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
1. Η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα
διαγωνισμό. Η παράταση δύναται να δοθεί για χρονικό διάστημα που θα ισοδυναμεί σε
ποσό έως του 10% της αξίας της σύμβασης που θα παραταθεί.
2. Η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να προβεί σε αυξομείωση του ποσού της σύμβασης, αντίστοιχης
των αυξομειώσεων της ΕΓΣΣΕ .
3. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης για τη μείωση του συνολικού
αριθμού των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιηθούν στην «ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. »
(Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ Α.Ε.Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε.- Εκκλησίας) κατά ποσοστό έως και 50% για
το κάθε τμήμα, με αντίστοιχη μείωση της τιμής και της αμοιβής του αναδόχου, η οποία
θα είναι σε απόλυτη συνάρτηση με την υποβληθείσα προσφορά του.
Τα προαναφερόμενα περί μείωσης προσωπικού κατά 50% δεν ισχύουν για το 3ο τμήμα
της σύμβασης , ( Ένα (1) άτομο ως υπεύθυνος ελέγχου εγκαταστάσεων της ΚΑΘ Α.Ε. )
Για όλα τα προαναφερόμενα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.
1.3

Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4605/2019 (Α' 52) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά
με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή
τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις”
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του 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,
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 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,


του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις"
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 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.
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του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-06-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα
και συναφείς διατάξεις ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (με το Ν.4144/2013 και με το Ν.4488/2017).



του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».



Του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών»



Του ν.2518/1997 , όπως ισχύει



τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης της Υπ. Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’αρ. οικ.4241/217/30-1-2019 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Β΄/30-1-2019)
που αναφέρεται στον « καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για
τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» και οι οποίες ισχύουν από
την 1η Φεβρουαρίου 2019.



Του Κανονισμού Προμηθειών της ΚΑΘ Α.Ε.



της αριθμ. 583/7/13-12-2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε. περί συγκρότησης της
τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών



του αριθμ. Πρωτ. 1271/19-4-2019 Πρωτογενούς Αιτήματος Δαπάνης



Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού της ΚΑΘ Α.Ε. για το 2019 με την υπ’ αριθμ.
582/4/28-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ Α.Ε., στην οποία
αναφέρεται η δέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης



Την υπ’ αριθμ

592/4/18-4-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΘ Α.Ε.

έγκριση της Διακήρυξης.


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.

1.4

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/05/2019 και ώρα
10:00(π.μ). Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι
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προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 21/05/2019
και ώρα 10:00(π.μ), ημέρα Τρίτη.
1.5

Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση
στις 19-04-2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό :73300
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) θα δημοσιευθεί και στον Ελληνικό
Τύπο : Thessnews & ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη

διεύθυνση

(URL):

www.kath.gr

στην

διαδρομή:

https://kath.gr/category/diagwnismoi/
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

19-04-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

23-04-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

22-04-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

22-04-2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

25-04-2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

23-4-2019

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
21-05-2019
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1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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
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.
2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

η με αρ. 2019-057272 Διακήρυξη της Σύμβασης , όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

3.

το σχέδιο της σύμβασης και της Διακήρυξης με τα Παραρτήματα .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΕSPD

4.

συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με προδιαγραφές και δικαιολογητικά
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή,
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr .
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους

στο σύστημα

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 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 έξι (6) ημέρες πριν από
την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα
της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
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5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) . Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης 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.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε
παρακαταθήκη

με

αυτό

του

γραμμάτιο

αντίστοιχου

χρηματικού

παρακατάθεσης

ποσού.

χρεογράφων

Αν
στο

συσταθεί
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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
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 σχετικής
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διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ΚΑΘ Α.Ε. θα απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 18.000,00 € ( δεκαοκτώ χιλιάδες
ευρώ). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι
21/6/2019, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, με ευθύνη των
συμμετεχόντων.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 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),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ)

τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 απόφασηςπλαίσιο 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 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικηαμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 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.
ή/και
γ) Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες
παροχής υπηρεσιών φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς,
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης

Εργασίας

για

παραβάσεις

της

εργατικής

νομοθεσίας

που

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες
εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί έκπτωτες κατ`
εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις
οποίες έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας
συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της
επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν.
3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.».
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Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής
υπηρεσιών φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού,
από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε
βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην
αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να
προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης.
Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών
φύλαξης 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.»
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.3.2, 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.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει
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τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 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,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος
βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4,
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 .
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρούσας

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις

εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός
λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως
άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση).
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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών
φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
Απαιτείται , επί ποινή αποκλεισμού:
2.2.5.1 να δηλώνουν, τουλάχιστον, γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα
έτη:
1.

έτος 2015: 450.000,00€

2.

έτος 2016: 450.000,00€

3.

έτος 2017: 450.000,00€
Ο συνολικός κύκλος εργασιών αξιολογείται και βαθμολογείται.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχων έχει συνάψει σύμβαση αξίας π.χ.
500.000,00€ για δύο έτη ( 2016 και 2017) θα υπολογίσει την αναλογία του κάθε έτους
στον κύκλο εργασιών που θα δηλώσει. Εάν σε κάποιο έτος υπάρχει πέραν της μίας
σύμβασης, θα υποβάλλει το σύνολο των αντιτίμων των συμβάσεων στην προσφορά
του.

2.2.5.2

Να δηλώνουν , πιστοληπτική ικανότητα, ίση ή μεγαλύτερη της ημίσειας αξίας

του προϋπολογιζόμενου ύψους του παρόντος διαγωνισμού άνευ Φ.Π.Α.
2.2.5.3. Να καταθέσουν Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης για κάθε
απώλεια ή ζημία θετική ή αποθετική ή και έμμεση που θα υποστεί η Κ.Α.Θ. Α.Ε. και που
θα προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών του προσωπικού της
αναδόχου εταιρείας, εκ ποσού # 2.000.000,00 # € συνολικά για την περίοδο της
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διάρκειας των υπηρεσιών φύλαξης, το οποίο θα καταθέσει υποχρεωτικά –επί ποινή
εκπτώσεως του και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- ως
απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υπογραφή της σύμβασης.
2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
2.2.6.1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς

απαιτείται, επί ποινή

αποκλεισμού , κατά τη διάρκεια των ετών 2016-2017-2018, να έχουν εκτελέσει
σύμβαση ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

φύλαξης σύμφωνα με το 2.2.5.1. της

παρούσας.
Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετέχων έχει συνάψει σύμβαση αξίας π.χ.
500.000,00€ για δύο έτη ( 2016 και 2017) θα υπολογίσει την αναλογία του κάθε έτους
στον κύκλο εργασιών που θα δηλώσει. Εάν σε κάποιο έτος υπάρχει πέραν της μίας
σύμβασης, θα υποβάλλει το σύνολο των αντιτίμων των συμβάσεων στην προσφορά
του.
2.2.6.2.
Νομιμοποιητικά έγγραφα κατοχής, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον, 2 οχημάτων,
τουλάχιστον στα οποία θα είναι εγκαταστημένο, σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου για τις
διενεργούμενες

περιπολίες.

Ο

αριθμός

των

αυτοκινήτων

αξιολογείται

και

βαθμολογείται.
2.2.6.3.
Άδεια ραδιοσυχνότητας ή ύπαρξη άλλων συστημάτων επικοινωνίας μεταξύ φυλάκων
και Διοίκησης Αναδόχου Εταιρείας ,επί ποινή αποκλεισμού.
2.2.7

Πρότυπα

διασφάλισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής

διαχείρισης
Να διαθέτουν , επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικά ΙSO σε ισχύ της σειράς : 90012008 από διαπιστευμένους φορείς & πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία σε ισχύ, από διαπιστευμένους φορείς.
Ο αριθμός των πιστοποιήσεων ( σχετικών με την παροχή της υπηρεσίας της φύλαξης )
αξιολογείται και βαθμολογείται. Πιστοποίηση για

Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων δεν προσμετρείται στην βαθμολόγηση.
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν
βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα V,το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου

του

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς και μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών .
Παρότι η προς ανάθεση σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα , για τον παρόντα
διαγωνισμό θα συμπληρωθεί ένα ΕΕΕΣ και για τα τρία (3) τμήματα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή

του

κατά

περίπτωση

εκπροσώπου

του

οικονομικού

φορέα

ως

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για
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το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του
ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς
στην

ικανότητα

των οποίων

στηρίζεται

υποχρεούνται

στην

υποβολή

των

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για
τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
22

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας
δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3 της
παρούσας :
α) για το άρθρο 2.2.3.1, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως
του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
γ) για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2.3.2, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην 2.2.3.2, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 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
παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
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στην παράγραφο 2.2.3.2, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 2.2.3.4.
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
Επισσημαίνεται ότι μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που
προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2.2.3.2, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του
ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
και στα άρθρα 76 και 77,
κατά περίπτωση. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού
επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα
μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του
Προσαρτήματος Α΄.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
5. Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με
έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Μέρος II του
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη
σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των αγαθών ή των υπηρεσιών.
6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
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υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
19.
7. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε
πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στα άρθρα 73
και 74,
την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και
τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων που
αναφέρονται στα άρθρα 75, 76 και 77, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα
αποδεικτικά

μέσα

που

αναφέρονται

στο

παρόν

άρθρο.

8. για την απόδειξη της αθέτησης των υποχρεώσεων
στους τομείς του κοινωνικοασφαλιστικού και του εργατικού δικαίου της παραγράφου
2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του άρθρου 73,
η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, κατ’ ελάχιστον, να εφαρμόσει τα
οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.
3863/2010

(Α΄115).

9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου
53
μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα
-εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται
σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας
για

την

άσκηση

επαγγελματικής

δραστηριότητας)

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής
στο

Βιοτεχνικό

ή

Εμπορικό

ή

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

ή

στο

Μητρώο

Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες
αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της
παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν έντυπα Ε3 και Ε1 των
αντίστοιχων ετών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν όλα όσα ορίζονται σαφέστατα και επί ποινή αποκλεισμού στην
παράγραφο 2.4.3. της παρούσας
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν τα πιστοποιητικά ISO όπως ζητούνται στο ανωτέρω άρθρο.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που
ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
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Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση
και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που

είναι

εγγεγραμμένοι σε

επίσημους καταλόγους

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Β.10. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα

δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ
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κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος
ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά
αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση
ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Β.11. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των
κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α

ΣΥΝΤ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΘΜ.

ΒΑΡΥΤ ΒΑΘΜ.

ΟΜΑΔΑ Α.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

–

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(συνολικός συντελεστής βαρύτητας 70%)
Α1

Ανταπόκριση

στις

τεχνικές

απαιτήσεις

της

διακήρυξης, τρόπος αντιμετώπισης του έργου.

30%

Α2

Υποδομή εταιρείας : εξοπλισμός

15%

Α3

Υποδομή εταιρείας : απασχολούμενο προσωπικό.

12,5%

Α4

Οικονομική
εργασιών

κατάσταση

Εταιρίας

:

κύκλος

12,5%
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ΟΜΑΔΑ

Β.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
(συνολικός συντελεστής βαρύτητας 30%)
Β1
Β2

Αξιοπιστία, ιδιαίτερη ικανότητα εξειδίκευσης του
εργολήπτη.
Πιστοποιήσεις

20%
10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Κριτήριο Α1 : Ανταπόκριση στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, τρόπος
αντιμετώπισης του έργου.

Θα αξιολογηθεί η πληρότητα, ρεαλιστικότητα,

αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου, από τον συμμετέχοντα, σχεδίου φύλαξης και
των μεθόδων αντιμετώπισης παραβατικών περιστατικών ή εκτάκτων αναγκών στους
της ΚΑΘ Α.Ε.
Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από τη σχετική αναλυτική περιγραφή (έκθεση) από την
οποία θα αποδεικνύεται η κατανόηση από την πλευρά του συμμετέχοντα των ειδικών
απαιτήσεων της ζητούμενης υπηρεσίας, καθώς και ο τρόπος παροχής και διασφάλισης
ποιότητας, που θα εσωκλείσει στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφήνεια τη μεθοδολογική
προσέγγισή του, με το διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα ελέγχου

που

απαιτούνται για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, αιτιολογώντας όπου απαιτείται τις
επιλογές του, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί:


Στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.



Στα ενδεχόμενα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν και στον τρόπο που έχει
σχεδιασθεί να αντιμετωπιστούν.



Κάθε άλλο στοιχείο, που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να
παρουσιάσει ή να προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του έργου που θα
συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή
διεκπεραίωση του έργου.
Από τα προαναφερόμενα θα κριθεί η αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τις
απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες της φύλαξης η ανταπόκριση και ο τρόπος αντιμετώπισης
προβλημάτων (αναλυτική περιγραφή). Κάθε πρόταση η οποία υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις της Διακήρυξης θα βαθμολογηθεί αναλογικά έως 120 βαθμούς .
Κριτήριο Α2 Υποδομή εταιρείας, εξοπλισμός.*
Αριθμός Οχημάτων

Ποσοστό
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2 οχήματα

15%

Κριτήριο Α3 Απασχολούμενο προσωπικό.*
Αριθμός

Ποσοστό

προσωπικού
1-150 άτομα

12,5%

Με τα κριτήρια Α2 & Α3, ελέγχεται και αξιολογείται ο αριθμός προσωπικού και
οχημάτων της συμμετέχουσας εταιρίας – επιχείρησης. Βάσει αυτών θα αξιολογείται π.χ.
η ο πάγιος εξοπλισμός της κάθε εταιρίας όπως επίσης και η δυναμικότητα της .
Κριτήριο Α4 Οικονομική κατάσταση εταιρίας .
Κύκλος εργασιών

Ποσοστό

Το σύνολο του κύκλου εργασιών 12,5%
της συμμετέχουσας ξεπερνά τις
1.350.000,00€ της τριετίας 20152016-2017
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τη
υπηρεσία , κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών
ισολογισμών- εκκαθαριστικών σημειωμάτων – Ε3, ο κύκλος εργασιών, θα αξιολογηθεί
αναλογικά με το χρονικό διάστημα λειτουργίας της.
Κριτήριο Β1 Αξιοπιστία, ιδιαίτερη ικανότητα εξειδίκευσης του εργολήπτη.
Κατάλογος συμβάσεων παροχής υπηρεσίας κατά την τελευταία τριετία (2016-20172018)
Ποσοστό
Απαιτούνται σύμβαση ή συμβάσεις άνω των 1.350.000,00 την τελευταία 20%
τριετία και ειδικότερα 450.000,00 ανά έτος
Κριτήριο Β2 Πιστοποιήσεις .
Πιστοποιητικά από Πιστοποιημένους Οργανισμούς
Ποσοστό
1. Πιστοποιητικά ΙSO σε ισχύ της σειράς : 9001-2008.

10%

2. Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην
εργασία σε ισχύ.
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Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς.

Η

βαθμολογία

είναι

100

βαθμοί

για

τις

περιπτώσεις

που

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η
βαθμολογία

αυτή

αυξάνεται

έως

120

βαθμούς

(

αναλογικά

)

όταν

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορές που αξιολογούνται
κάτω των 100 βαθμών απορρίπτονται
Σε περίπτωση που υπάρχουν πέραν των 2 υποβαλλόμενες προσφορές , η προσφορά
που καλύπτει τις απαιτήσεις αξιολογείται με 100, η ανώτερη προσφορά που
υπερκαλύπτει βαθμολογείται με 120. Προσφορές που είναι ενδιάμεσα της καλύπτουσας
και υπέρ καλύπτουσας αξιολογούνται αναλογικά.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α : κυριότητα 2 αυτοκίνητα ΒΑΘΜΟΣ 100
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Β : κυριότητα 6 αυτοκίνητα ΒΑΘΜΟΣ 120
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Γ : κυριότητα 5 αυτοκίνητα. Η βαθμολογία της είναι :
Τα 6 αυτοκίνητα βαθμοί 120, τα 2 αυτοκίνητα βαθμοί 100(Α προσφορά) => τα 4 (64)αυτοκίνητα είναι 20 βαθμοί (120-100), με απλή μέθοδο των τριών :
Προσφορά Γ :
Τα 4 αυτοκίνητα 20 βαθμοί
Τα 3 επιπλέον αυτοκίνητα της προσφοράς Γ (5-2 που απαιτούνται)
= 20*3/4= 15
=>
Προσφορά Γ = 100+15=115.
Για την περίπτωση της βαθμολόγησης του κριτηρίου Β1, θα απαιτηθεί σύνολο αξίας
συμβάσεων ( 1 ή περισσότερες ίση ή ανώτερη των 1.350.000,00€)
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της
προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία
της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων
των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην
οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

2.4

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I
της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.4), στην Ελληνική
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016,
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215
“Τεχνικές

λεπτομέρειες και διαδικασίες

λειτουργίας

του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν

στο

ηλεκτρονικό

σύστημα

(ΕΣΗΔΗΣ-

Διαδικτυακή

πύλη

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της
ίδιας Υ.Α.
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική
Προσφορά» στον οποίο

περιλαμβάνονται

δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά

τα κατά

περίπτωση απαιτούμενα

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης

νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα
ηλεκτρονικά

και

υποβάλλονται

από

τον

προσφέροντα.

Τα

στοιχεία

που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται
να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους
μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η

αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί

από προσφέροντες και υποψήφιους σε

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε
έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία
που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά
μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 36 του ν. 4412/2016, οι αλλοδαποί οικονομικοί
φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με
χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική
η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων.
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Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β)
την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα V).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 23 της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629
#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61])
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν
λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το
ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει

επί ποινή αποκλεισμού ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( ΑΡΘΡΟ 2.2.2 της παρούσας ) και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι ασκεί
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της
υπηρεσίας .
Επιπροσθέτως επί ποινή αποκλεισμού υποβάλλει Εκθεση Μεθοδολογικής προσέγγισης
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
Από την έκθεση

θα κριθεί η αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τις

απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες της φύλαξης η ανταπόκριση και ο τρόπος αντιμετώπισης
προβλημάτων με το διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό και τα μέσα ελέγχου (οχήματα,
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τρόπος επικοινωνίας, κ.λ.π.) που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των εργασιών του
έργου (αναλυτική περιγραφή). Ο πρόσθετος προσφερόμενος εξοπλισμός όπως και η
έκθεση στο σύνολο της θα αξιολογηθεί.
Πέραν της έκθεσης θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισμού :
1.

Υπεύθυνη δήλωση για πιστοληπτική ικανότητα, ίση ή μεγαλύτερη της

ημίσειας αξίας του προϋπολογιζόμενου ύψους του παρόντος διαγωνισμού άνευ Φ.Π.Α.
2.

Υπεύθυνη δήλωση ότι

για τα έτη 2015-2016-2017 έχει ετήσιο κύκλο

εργασιών , τουλάχιστον 450.000,00€ ανά έτος .
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τη
υπηρεσία , κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση του
απαιτούμενου κύκλου εργασιών , υποβάλλει με την δήλωση του, τα προαναφερόμενα
απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα λειτουργίας του.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει ειδική άδεια λειτουργίας άσκησης δραστηριοτήτων
σύμφωνα με τον νόμο Ν.2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί.
4.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι επισκέφτηκε την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και έλαβε

γνώση όλων των συνθηκών της και των προς φύλαξη χώρων της.
5.

Υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει Πιστοποιητικά ΙSO σε ισχύ της σειράς : 9001-

2008 από διαπιστευμένους φορείς & Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία από διαπιστευμένους φορείς. Τα προαναφερόμενα
πιστοποιητικά θα είναι σε ισχύ καθ΄ όλη την διάρκεια της υπηρεσίας .
6.

Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι, σε περίπτωση οριστικής

κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα κατατεθεί Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε
απώλεια ή ζημία θετική ή αποθετική ή και έμμεση που θα υποστεί η Κ.Α.Θ. Α.Ε. και που
θα προέρχεται από ολιγωρία ή πλημμελή εκτέλεση εργασιών του προσωπικού της
αναδόχου εταιρείας, εκ ποσού # 2.000.000,00 # € συνολικά για την περίοδο της
διάρκειας των υπηρεσιών φύλαξης, το οποίο θα καταθέσει υποχρεωτικά –επί ποινή
εκπτώσεως του και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής- ως
απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υπογραφή της σύμβασης.
7.

Έγγραφη αναφορά-κατάλογο Δημοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισμών σύναψης

σύμβασης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας της τριετίας 2016-2017-2018, που θα έχουν
εκδοθεί από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:
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Διάρκεια
Αναθέτουσ Τίτλος

– Εκτέλεσης Συνολι

α/α α Αρχή / Αντικείμεν Έργου
Παραλή-

ο Έργου

Πτης

κή

(από

Ημερομηνία υλοποίησης

Συμμετο

του Έργου

χής

Αξία περίπτω

(προ

μμ/εε έως ΦΠΑ
μμ/εε)

%

σε (με βάση την ημ/νία που Προσκομισθέν
αναφέρεται

στο Αποδεικτικό

ση ένωσης πιστοποιητικό

ή

στη Στοιχείο

σε ή κοινοπρα βεβαίωση παραλαβής της (είδος

€)

ξίας

αντίστοιχης

&

παροχής ημ/νία

υπηρεσιών)

έκδοσης)

Η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να δεχθεί κάθε προσφορά συμμετέχοντος, που έχει ως ποσοστό ίσο
ή ανώτερο του 10% εκάστου έργου όπου συμμετείχε (π.χ. ποσοστό συμμετοχής 9,5%
δεν θα συνυπολογίζεται), φτάνει να αποδεικνύεται με αντίστοιχα παραστατικά.
Η παροχή των ανάλογων υπηρεσιών αποδεικνύεται :


εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι δημόσια αρχή, με προσκόμιση των

σχετικών συμβάσεων συνοδευόμενων από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή σχετικών
τιμολογίων συνοδευόμενων από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Σημειώνεται ότι οι
βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί, επί ποινή αποκλεισμού, από την αρμόδια
δημόσια αρχή.


εάν ο αποδέκτης της υπηρεσίας είναι ιδιωτικός φορέας, με προσκόμιση των

σχετικών συμβάσεων συνοδευόμενων από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή σχετικών
τιμολογίων συνοδευόμενων από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Σημειώνεται ότι, σε
περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαιώσεων, η έλλειψη των, θα αντικατασταθεί,
επί ποινή αποκλεισμού, με βεβαίωση του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.
Τα

προαναφερόμενα

θα

βαθμολογηθούν

κατά

το

στάδιο

ανοίγματος

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς αλλά θα ελεγχθούν για
την

νομιμότητα

τους,

επί

ποινή

αποκλεισμού,

κατά

την

διαδικασία

αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Συμβάσεις ή σχετικά τιμολόγια, τα οποία δεν συνοδεύονται από Βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης δεν θα γίνονται δεκτά.
Ο τζίρος αξιολογείται και βαθμολογείται.
8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, (α) σχετικά με την υποχρέωσή του για την
απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή των νομίμων
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των εκάστοτε
κατώτερων νομίμων προβλεπομένων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική
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κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. (β) επίσης θα δηλώνεται
ότι θα προσκομίζει σαν ανάδοχος αντίγραφο ΑΠΔ που έχει υποβληθεί στο ΙΚΑ και
έγγραφο από τη τράπεζα που να προκύπτει ο τραπεζικός λογαριασμός, η
ημερομηνία και το ποσό καταβολής στον απασχολούμενο στην ΚΑΘ ΑΕ. (σε
περίπτωση υποβολής συνολικής κατάστασης απασχολούμενων και με άτομα
που απασχολούνται εκτός ΚΑΘ Α.Ε., θα προσκομίζεται επιπρόσθετη υπεύθυνη
δήλωση για τις εισφορές που υποβλήθηκαν για το απασχολούμενο στην ΚΑΘ Α.Ε.
προσωπικό).
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ο αριθμός του
προσωπικού που διαθέτει και που αποδεικνύεται – κατά το στάδιο αποσφράγισης
δικαιολογητικών κατακύρωσης-

από δημόσια έγγραφα καθώς επίσης και ότι το

προσωπικό που θα απασχοληθεί στην υπηρεσία της παρούσας Διακήρυξης με την κατά
νόμο άδεια εργασίας ως προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. θα έχει ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία σε
αντικείμενο φύλαξης.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού αξιολογείται και βαθμολογείται.
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν πληροί τις προαναφερόμενες
προϋποθέσεις στην κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού, υποχρεούται να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση
κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, το απασχολούμενο προσωπικό στην παροχή
της υπηρεσίας, θα καλύπτει τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι :


κατέχει Άδεια ραδιοσυχνότητας ή άλλο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ φυλάκων και
Διοίκησης Αναδόχου Εταιρείας.



κατέχει Δύο οχήματα - αυτοκίνητα, τουλάχιστον. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός
οχημάτων του συμμετέχοντα ( κυριότητα αυτών με κάθε τρόπο(π.χ. leasing))
βαθμολογείται. Ο αριθμός των αυτοκινήτων αξιολογείται και βαθμολογείται.



σε περίπτωση οριστικής κατακύρωσης του διαγωνισμού, θα εγκαταστήσει στα
αυτοκίνητα των περιπόλων σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου για τις διενεργούμενες
περιπολίες.
Επισημαίνεται ότι η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στο στάδιο αυτό
δεν θα ελέγξει τα αποδεικτικά στοιχεία των υπευθύνων δηλώσεων της
προαναφερόμενης παραγράφου, καθώς αυτά θα ελεγχτούν και αξιολογηθούν
στο στάδιο αποσφράγισης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
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11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και
δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι για το απασχολούμενο προσωπικό του αναδόχου
και για τα υπό κυριότητα οχήματα, θα απαιτηθεί , ο αριθμός αυτών που θα
δηλωθούν, να αποδεικνύεται ότι ισχύει τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την
διενέργεια του διαγωνισμού.
12. Βεβαίωση του συμμετέχοντα ότι έχει υιοθετήσει διαδικασίες και έχει λάβει όλα
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα , ώστε να είναι πλήρως συμμορφούμενος με
όσα προβλέπει ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
(ΕΕ 2016/679) .
Επισημαίνεται ότι η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου
των διαδικασιών που τηρεί ο εκτελών την επεξεργασία στον οποίο αναθέτει υπηρεσίες
και έργα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμής, εντός της διάρκειας της σύμβασης
(σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού) .
Το προαναφερόμενο αποδεικτικό υα προσκομισθεί και θα αξιολογηθεί κατά την
διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2.4.3.2 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται, επί ποινή

αποκλεισμού,

σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο Παράρτημα III της διακήρυξης και περιλαμβάνει :
1. την Οικονομική Προσφορά του ενδιαφερόμενου για την υλοποίηση των υπηρεσιών
της παρούσας.
2. το προσφερόμενο ωριαίο κόστος, βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η αμοιβή που
ενδεχομένως προκύψει για την παροχή υπηρεσιών. Το προσφερόμενο ωριαίο κόστος
( με ανάλυση τρόπου υπολογισμού) είναι δεσμευτικό για τον ενδιαφερόμενο αλλά δεν
αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.
3. τα αναφερόμενα στο άρθρο 68, παρ.1, του Ν.3863/2010 στοιχεία και έγγραφα,
σύμφωνα με το Παράρτημα III.
4. πλήρη αναλυτική καταγραφή του τρόπου υπολογισμού των αποδοχών του
προσωπικού για την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης, η οποία θα επισυναφθεί και θα
συνοδεύει την Οικονομική Προσφορά.
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Θα δοθεί μια τελική τιμή που θα συμπεριλαμβάνει το συνολικό κόστος των υπηρεσιών δυο
ετών.
5. Στην τιμή αυτή θα συμπεριλαμβάνεται το εργατικό κόστος, διοικητικό κόστος,
εργολαβικό κέρδος των αναλωσίμων, όλες οι κρατήσεις για τα δυο έτη και για όλες τις
θέσεις. Επί ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει πλήρη
ανάλυση της προσφερόμενης τιμής για την κάθε κατηγορία (εργατικό κόστος, διοικητικό
κόστος, εργολαβικό κέρδος αναλώσιμα) κάθε κατηγορίας. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο
68 του 3863 θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία από α έως ε δηλαδή
α τον αριθμό των εργαζόμενων που θα απασχοληθούν στο έργο
β Τις ήμερες και ώρες εργασίας
γ την συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι
δ Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
των εργαζομένων
ε Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά
6. Πρέπει επίσης οι προσφέροντες να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών ,των αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων
7. Επιπροσθέτως υποχρεούνται να επισυνάψουν στην προσφορά αντίγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ολογεγραμμένων και αριθμητικών τιμών, κατισχύουν οι
πρώτες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ
ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 , γ)
η τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 1.3.6 της παρούσας Διακήρυξης δ) προσφορές που είναι υπό αίρεση.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
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Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης για τον υπολογισμό της
οικονομικού προσφοράς, ορίζεται η 1/10/2019 καθώς επίσης και ότι ο αριθμός των
απασχολούμενων κατά τις αργίες δεν θα μεταβάλλεται.
Επιπροσθέτως κάθε προσφορά που δεν τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
θα κρίνεται απαράδεκτη και θα απορρίπτεται.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική
προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει , στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά”
την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα
ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.]
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
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προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.
4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές . Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ
της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό
αίρεση,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.
3.
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το
άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 21/05/2019 και ώρα 10:00(π.μ.).



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων

αποκτά πρόσβαση στις λοιπές

προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών
εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή
να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό 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.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση
τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,

το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω

όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς
έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» &
«Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,

στους

προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ)

Μετά

την

ολοκλήρωση

της

αξιολόγησης,

σύμφωνα

με

τα

ανωτέρω,

αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση
οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους
προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται
ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά
την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις
ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ
μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην
προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς .
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν και την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα

αποτελέσματα

του

εν

λόγω

σταδίου

(«Οικονομική

Προσφορά»)

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.
3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει
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εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών

που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε
αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας
των δέκα(10) ημερών της 1ης παραγράφου αίτημα, μέσω του Συστήματος, προς το

αρμόδιο όργανο αξολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί
τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όσοι

δεν

έχουν

αποκλειστεί

οριστικά

λαμβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή ii) δεν
υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της
σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου

ως

εκπτώτου.

Τα

αποτελέσματα

του

ελέγχου

των

παραπάνω

δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής
κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελ,
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που
υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν 4412/2016, στην οποία θα
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την
έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20)
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του Ν 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής

η

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν
αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.

Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή
υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή
αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των
απόψεων και

της

συμπληρωματικής

αιτιολογίας

της

Αναθέτουσας

Αρχής

κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη
συζήτηση της προσφυγής.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363
του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν
τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του
ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα
προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν.
4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας

αρχής

και,

σε

περίπτωση

παρέμβασης,

των

ισχυρισμών

του

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του
άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα
τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν
διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.

4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και
επιπλέον τον αριθμό( πρωτοκόλλου) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (άρθρο 72
παρ. 4 του ν. 4412/2016). Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του
ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου .
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της με την λήξη της σύμβασης ,
με ευθύνη του αναδόχου.
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.Η τήρηση
των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 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.
Επιπροσθέτως στην παρούσα σύμβαση, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του
πρώτου εδαφίου, και τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της
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παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο
ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου]
4.4

Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που
ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης, ο αντικαταστάτης υπεργολάβος θα πληροί τις απαιτήσεις
του διαγωνισμού, επί ποινή λύσης της σύμβασης , ως προς την χρηματοοικονομική
επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα , όπως αναφέρεται στην παρούσα .
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα
αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της
σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους
ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας
υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της ΚΑΘ Α.Ε. και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.2.3

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, 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 το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 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.
5.

5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρόπος πληρωμής
5.1.1.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στην
Κ.Α.Θ. Α.Ε.:
α) Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής υπηρεσιών.
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως
30 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή
δικαιολογητικών από την αρμόδια αρχή.
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γ) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο το οποίο θα πρέπει να έχει
εκδοθεί έως 30 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης των απαιτούμενων για πληρωμή
δικαιολογητικών από την αρμόδια αρχή.
δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου.

Η υποχρέωση

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) το
Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής της ΚΑΘ Α.Ε. για παραλάβή υπηρεσιών σε
συνεργασία με τον προσιτάμενο Διοικητικού τμήματος της ΚΑΘ Α.Ε., με αντικείμενο την
πιστοποίηση την άριστη ή όχι παροχή των υπηρεσιών
στ) Βεβαιώσεις εργοδότη για κάθε απασχολούμενο υπάλληλο στο έργο.
ζ ) Πρόγραμμα εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.
η) αντίγραφο ΑΠΔ που έχει υποβληθεί στο ΙΚΑ και έγγραφο από τη τράπεζα που να
προκύπτει ο τραπεζικός λογαριασμός, η ημερομηνία και το ποσό καταβολής στον
απασχολούμενο στην ΚΑΘ ΑΕ. (σε περίπτωση υποβολής συνολικής κατάστασης
απασχολούμενων και με άτομα που απασχολούνται εκτός ΚΑΘ Α.Ε., θα προσκομίζεται
επιπρόσθετη υπεύθυνη δήλωση για τις εισφορές που υποβλήθηκαν για το
απασχολούμενο στην ΚΑΘ Α.Ε. προσωπικό).
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο πρώτο 10ημερο του επομένου, του
δεδουλευμένου, μήνα στο όνομα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής του αντιστοίχου
τιμολογίου.
Δέον να αναφερθεί ότι ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του
σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Κ.Α.Θ. Α.Ε.. Σε περίπτωση παράβασης
αυτού του όρου η Κ.Α.Θ. Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις.
Η πληρωμή δύναται να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο, με την
προυπόθεση ότι τραπεζικά τέλη – προμήθειες ή οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα
με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου (% ) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ (% ).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (% ) επί του καθαρού ποσού
Η ΚΑΘ ΑΕ δεν θα έχει ουδεμία άλλη επιβάρυνση από το ποσό της κατακύρωσης
του διαγωνισμού
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 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, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
της σύμβασης.
5.2.2.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν δεν καλώς από υπαιτιότητα του αναδόχου

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί να καταθέσει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε
βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα
εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει
το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου
στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών , είναι δυνατόν να
ζητηθεί

από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η καθημερινή

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.
6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες – είκοσι τέσσερεις από 01.10.2019
και λήγει την 30.09.2021.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, από την ΚΑΘ Α.Ε., σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα παρακολούθησης
της σύμβασης.
6.4

Αναπροσαρμογή τιμής
6.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης 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.
2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις,
καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον συντρέχει η περίπτωση

της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν.

3863/2010 (Α΄115).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H υπηρεσία θα παρασχεθεί εντός της Κεντρικής Αγοράς
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ Α.Α.
Η «Κ.Α.Θ. Α.Ε.» διαρθρώνεται υπό τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σε Τμήματα και
Ανεξάρτητες Υπηρεσιακές Μονάδες.
Τα Τμήματα ορίζονται ως ακολούθως:
α) Τμήμα Εποπτείας & Εμπορίου
β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
γ)Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
δ) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ως την φύλαξη – παρακολούθηση – έλεγχο
παντος εισερχομένου στους χώρους της ΚΑΘ Α.Ε. .
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία ( 3 ) τμήματα, καθώς πρόκειται για
αντικείμενο μεγάλης σπουδαιότητας και κριθεί σωστό να υποδιαιρεθεί για καλλίτερη
παροχή αλλά και έλεγχο της υπηρεσίας.
ΩΡΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΠΥΛΗ 2

ΦΥΛΑΞΗ

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

22.00-06.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

06.00-14.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

14.00-22.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

ΠΥΛΗ 3

ΦΥΛΑΞΗ

ΔΕΥ
22.00-06.00

ώρες

06.00-14.00

ώρες

14.00-22.00 8

8

8

8

8

ώρες
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ΠΥΛΗ 3

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

22.00-06.00 2
06.00-14.00 6
ΦΥΛΑΞΗ

8

8

2

2

ώρες

8

6

ώρες
ώρες

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

22.00-06.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

06.00-14.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

14.00-22.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

ΠΥΛΗ 4

ΔΕΥ
22.00-06.00
06.00-14.00

ΦΥΛΑΞΗ

ΣΑΒ ΚΥΡ

14.00-22.00

ΠΥΛΗ 4

ΦΥΛΑΞΗ

8

ΠΑ

8

8

8

2

ώρες

6

ώρες

14.00-22.00

ΠΥΛΗ 5

ώρες

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

00.00-06.00 6

6

6

6

6

6

ώρες

06.00-08.00 2

2

2

2

2

2

ώρες

08.00-16.00 8

8

8

8

8

8

ώρες

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

8

8

8

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

16.00-22.00 6

6

6

6

6

ώρες

22.00-24.00 2

2

2

2

2

ώρες

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

16.00-22.00
ΦΥΛΑΞΗ

22.00-24.00

ΠΥΛΗ 5

ΔΕΥ
08.00-16.00 8

ΠΥΛΗ 5

ΔΕΥ

ΣΑΒ ΚΥΡ
8

ΠΑ

ώρες

ΣΑΒ ΚΥΡ

00.00-06.00
06.00-08.00
08.00-16.00

ΦΥΛΑΞΗ

ΠΕΡΙΠΟΛΟ

ΔΕΥ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ
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ΦΥΛΑΞΗ

22.00-06.00 16

16

16

16

16

16

16

ώρες

06.00-14.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

14.00-22.00 8

8

8

8

8

8

8

ώρες

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

6,00

6,00

5,00

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΥΛΗ 1
22:0006:00
ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ

06.0014:00
14:0022:00

ΠΥΛΗ 1
22:00ΤΑΜΕΙΑ

06:00
06.0014:00

ώρες

14:0022:00

ΠΥΛΗ 2

ΤΑΜΕΙΑ

ΔΕΥ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

00.00-08.00

6,00

ώρες

06.00-14.00

2,00

ώρες

14.00-22.00

ΠΥΛΗ 3

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ΣΑΒ ΚΥΡ

22.00-06.00
06.00-14.00
ΤΑΜΕΙΑ

ΠΥΛΗ 4

14.00-22.00
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22.00-06.00
04:0006:00

ΤΑΜΕΙΑ

2,00

2,00

2,00

ώρες

07.00-14.00 8,00 14,00 14,00 14,00 8,00

14,00 ώρες

14.00-22.00 8,00 8,00

8,00

ΠΥΛΗ 5

ΔΕΥ

ΤΡ

8,00

8,00

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

ώρες

ΣΑΒ ΚΥΡ

22.00-06.00
04:0006:00

2,00

2,00

ώρες

4,00

ώρες

06:0010:00
06.00-14.00 8,00

ώρες

08:0014:00

6,00

09.00-14.00
ΤΑΜΕΙΑ

5,00

5,00

5,00

14.00-18.00 4,00 4,00

4,00

4,00

ώρες
ώρες

4,00

ώρες

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΥΛΗ 2

ΔΕΥ

ΤΡ

ΤΕ

ΠΕ

ΠΑ

8

8

8

8

8

ΣΑΒ ΚΥΡ

08:0016:00

ώρες

Εκπαίδευση προσωπικού
Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του το προσωπικό του αναδόχου που θα
φυλάσσει τους χώρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

θα πρέπει να περάσει από κατάλληλη

εκπαίδευση που θα αφορά τους χώρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε., με μέριμνα και δαπάνη αυτού
του ιδίου του αναδόχου. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα συνδράμει στην προσπάθεια αυτής της
Εταιρείας με την παροχή των στοιχείων που θα χρειασθούν. Το προσωπικό του
αναδόχου που θα διατίθεται στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.

θα πρέπει να έχει εκτός από την κατά

νόμο άδεια εργασίας, ήθος, ευπρεπή εμφάνιση, σωστό τρόπο συμπεριφοράς και να
ομιλούν

την ελληνική γλώσσα, να είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας εργασίας ως
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προσωπικό ασφαλείας των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
(Ι.Ε.Π.Υ.Α.) και να έχουν Ένα (1) χρόνο προϋπηρεσία σε αντικείμενο φύλαξης.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Στα οχήματα τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις περιπολίες εντός της ΚΑΘ Α.Ε. θα
υπάρχει εγκαταστημένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου για τις διενεργούμενες
περιπολίες.
ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η ΚΑΘ Α.Ε. δύναται να παρατείνει την σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα
διαγωνισμό. Η παράταση δύναται να δοθεί για χρονικό διάστημα που θα ισοδυναμεί
σε ποσό έως του 10% της αξίας της σύμβασης που θα παραταθεί.
2. Η

ΚΑΘ

Α.Ε.

δύναται

να

προβεί

σε

αυξομείωση

του

ποσού

της

σύμβασης, αντίστοιχης των αυξομειώσεων της ΕΓΣΣΕ .
3. Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης για τη μείωση του συνολικού
αριθμού των υπαλλήλων που θα χρησιμοποιηθούν στην «ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. »
(Λαχαναγοράς –Κρεαταγοράς- χώρος στάθμευσης μεταξύ πυλών 2 και 3 της ΚΑΘ
Α.Ε.- Γραφείων κτιρίου Διοίκησης της ΚΑΘ Α.Ε.- Εκκλησίας) κατά ποσοστό έως και
50% για το κάθε τμήμα, με αντίστοιχη μείωση της τιμής και της αμοιβής του
αναδόχου, η οποία θα είναι σε απόλυτη συνάρτηση με την υποβληθείσα προσφορά
του.
Τα προαναφερόμενα περί μείωσης προσωπικού κατά 50% δεν ισχύουν για το 3ο τμήμα
της σύμβασης , ( Ένα (1) άτομο ως υπεύθυνος ελέγχου εγκαταστάσεων της ΚΑΘ Α.Ε. )
Για όλα τα προαναφερόμενα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της ΚΑΘ Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ

:

900.000,00€ , εννιακόσιες

χιλιάδες ευρώ .
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 3 τμήματα (παρ. 1.2.1 & 1.2.2) , αλλά κρίθηκε
σκόπιμο να μην γίνει ανάλυση προϋπολογισμού ανά τμήμα, καθώς πέραν του
εργοδοτικού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών δεν μπορεί να γίνει σαφής
πρόβλεψη για τα οποία στοιχεία που θα απαρτίζουν την οικονομική προσφορά
(εργολαβικό όφελος, διοικητικό κόστος , αναλώσιμα κ.α.)
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Κατά την σύνταξη της παρούσης, στον προϋπολογισμό του κάθε τμήματος
συμπεριλήφθηκαν: πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων- το ύψος
των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά- Διοικητικό κόστος
– Εργολαβικό όφελος – Κρατήσεις – Αναλώσιμα.
Ο προϋπολογισμός της παρούσης , υπολογίσθηκε με βάση τις διατάξεις της Υπ.
Απόφασης της Υπ. Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’αρ.
οικ.4241/217/30-1-2019 (Φ.Ε.Κ. 173/τ. Β΄/30-1-2019) που αναφέρεται στον «
καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και
τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» και οι οποίες ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου
2019.
Για τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που
προβλέπει το άρθρο 68 του ν. 3863/2010, τα οποία οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού
να ειδικεύσουν οι διαγωνιζόμενοι στις οικονομικές προσφορές τους:
α) Ο αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
β) Οι ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες
αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στον προϋπολογισμό συμπεριλήφθησαν και : Διοικητικό κόστος –
Εργολαβικό όφελος – Κρατήσεις – Αναλώσιμα.
Επισημαίνεται ότι κάθε προσφορά ανώτερη του προϋπολογισμού της
παρούσας , όπως και κάθε προσφορά που προϋπολογίζει εργοδοτικό κόστος και
εισφορές κατώτερες της ΕΓΣΣΕ , απορρίπτεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Το προσωπικό που θα απασχολείται θα γνωστοποιείται από τον ανάδοχο με την
ανάληψη καθηκόντων, πρέπει δε να τυγχάνει και της έγκρισης της Κ.Α.Θ. Α.Ε.



Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στο προσωπικό της, ανάλογη κάθε εποχής,
δηλαδή θερινή και χειμερινή στολή, όπως ορίζει ο Νόμος 3707/08 που τροποποίησε τον
Ν.2518/97.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάζει το προσωπικό του με δελτίο ταυτότητας
εργαζομένου ως προσωπικό ασφαλείας, καθώς και ειδικό διακριτικό σήμα (κονκάρδα).
Στο δελτίο ταυτότητας απεικονίζεται ο δικαιούχος και αναγράφεται στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα σε κάθε όψη αντίστοιχα το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και η
ημερομηνία γέννησης αυτού, καθώς και η κατηγορία και ο αριθμός της άδειας εργασίας
του και η επωνυμία της επιχείρησης που το εκδίδει.



Στο ειδικό διακριτικό σήμα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, το
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το αρκτικόλεξο Ι.Ε.Π.Υ.Α. (Ιδιωτική Επιχείρηση
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) και στην αγγλική γλώσσα η ένδειξη «PRIVATE
SECURITY» με κεφαλαία γράμματα.



Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει έτσι ώστε το απασχολούμενο προσωπικό που θα διαθέσει,
κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του θα είναι εφοδιασμένο με όλο τον απαιτούμενο
εξοπλισμό παροχής της υπηρεσίας, ενώ δεν θα βρίσκεται υπό την επήρεια
οινοπνευματωδών ή ναρκωτικών ουσιών και δεν θα δέχεται φιλοδωρήματα από
κανένα και για οποιαδήποτε αιτία.



Αντικατάσταση του προσωπικού που διατίθεται στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. επιτρέπεται μόνο
κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης και επαρκούς αιτιολόγησης ( γραπτή ή προφορική ) από
την εταιρεία με έγκριση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Επιπροσθέτως η Κ.Α.Θ. Α.Ε.

διατηρεί το

δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση προσωπικού.


Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης, η
αντικατάσταση θα γίνεται μόνο από άτομο που ήδη είναι εκπαιδευμένο στη φύλαξη
των χώρων της Κ.Α.Θ. Α.Ε.



Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό που απαιτείται για
την έγκαιρη και κατά τρόπο τέλειο εκτέλεση της υπηρεσίας.



Ο ανάδοχος Θα ενημερώνεται και θα εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται από την
Διοίκηση και θα διατηρεί απόλυτη εχεμύθεια των όσων λαμβάνει γνώση .
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Θα παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην – κατά περίπτωση- αρμόδια αστυνομική
αρχή- όποτε του ζητηθεί για την αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης που αφορούν
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε.



Το προσωπικό ασφαλείας θα είναι εφοδιασμένο με φακούς, ασύρματο και κινητό
τηλέφωνο ή φορητούς ασυρμάτους. Επίσης θα κάνει χρήση των μέσων που διαθέτει η
Κ.Α.Θ. Α.Ε.



Τα άτομα που θα διαθέτει η εταιρεία φύλαξης στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. για τη φύλαξη των
εγκαταστάσεων δεν θα παραμένουν σταθερά σε μία Πύλη με συγκεκριμένο αντικείμενο
απασχόλησης και σταθερό ωράριο εργασίας αυτών, αλλά θα εναλλάσσονται τόσο στις
θέσεις εργασίας τους (τοποθέτηση) όσο και στα ωράρια απασχόλησής τους, (σύμφωνα
με τις δυνατότητες της αναδόχου και σε συνδυασμό με τις ανάγκες της Κ.Α.Θ. Α.Ε. π.χ.
ώρες & ημέρες αιχμής – περίοδοι αυξημένης προσέλευσης αγροτών κ.τ.λ.)



Θα τοποθετηθούν σημεία ελέγχου παρουσίας σε σημεία των εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ.
Α.Ε. για τον καλύτερο έλεγχο των περιπολιών ( από την ΚΑΘ Α.Ε. ) , με δαπάνες του
αναδόχου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Α) Έλεγχος των επισκεπτών. Ενδελεχής έλεγχος και καταγραφή πεζών εισερχομένων
στο χώρο. Για το λόγο αυτό οι φύλακες της κάθε Πύλης θα πρέπει να βρίσκονται ανά
πάσα στιγμή έξω από τα φυλάκια.
Β) Έλεγχος των κτιρίων. (Από προσωπικό περιπόλου- αρχιφύλακα)
Γ) Εποπτεία και έλεγχος των εγκαταστάσεων επί 24ώρου βάσεως. Από προσωπικό
περιπόλου- αρχιφύλακα
Δ) Επιτήρηση χώρων και απομάκρυνση των μη εχόντων σχέση με την ΚΑΘ Α.Ε.
Ε) Απομάκρυνση μικροπωλητών & όσων θέλουν διαθέσουν διαφημιστικό υλικό .
Στ) Απαγόρευση σε τοιχοκολλήσεις, βαψίματα, εργασίες(όλων των ειδών τις εργασίες
τροποποιήσεις και μετατροπές στις εγκαταστάσεις) δίχως την σύμφωνη γνώμη της
ΚΑΘ Α.Ε.
Ζ)Έλεγχος ειδικών σημείου κινδύνου ( ακάλυπτοι χώροι , ταράτσες, πυροσβεστικά
σημεία κ.α.)
Η) Γνώση ενεργειών σε κάθε έκτακτη περίπτωση ( πυρκαγιά κ.α.), γνώση διακοπτών
πίνακες ύδρευσης φωτισμού κ.α.) (Μετά από ενημέρωση & εκπαίδευση του από το
αρμόδιο τμήμα Τεχνικών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. , καθώς επίσης και των γραπτών οδηγιών που
θα δοθούν από το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της ΚΑΘ Α.Ε.)
Θ) Παρακολούθηση θορύβων, διαταράξεων, υπερχειλίσεων , θραύσεων
Ι)Τήρηση απαραιτήτων τηλεφωνικών αριθμών

ΙΑ) Κλήση ΕΚΑΒ
ΙΒ)Ενημέρωση βιβλίου συμβάντων και σύνταξη ημερησίων αναφορών προς το αρμόδια
τμήματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.- Διεύθυνση Κ.Α.Θ. Α.Ε.
ΙΓ) παροχή επικουρικής υποστήριξης προς την Κ.Α.Θ. Α.Ε. και τα αρμόδια όργανά της
μέσω της χορήγησης ενημερωτικών σημειωμάτων προς παραβάτες των διατάξεων του
Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Α.Θ. Α.Ε. και ειδικότερα σχετικά με την προσθήκη
που ορίστηκε με την 579/7/9-10-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε. με την § 8 στο
άρθρο 13 του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Κ.Α.Θ. Α.Ε.:
«8. Οι φύλακες

της εταιρείας φύλαξης με την οποία συνεργάζεται η ΚΑΘ Α.Ε. και

ειδικότερα τα άτομα που στελεχώνουν τα περίπολα που δρουν και εξυπηρετούν τις
ανάγκες κάλυψης και περιφρούρησης των εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε., δύνανται από
την ημερομηνία που θα καθορισθεί με σχετικό έγγραφο από την Διεύθυνση της Κ.Α.Θ.
Α.Ε., να ζητούν την επίδειξη στοιχείων και να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρηση
της τάξης και ασφάλειας στους χώρους της Κ.Α.Θ. Α.Ε., καθώς και να παραδίδουν
ενημερωτικά σημειώματα επί αποδείξει παραλαβής ή με βεβαίωση άρνησης παραλαβής
κατά περίπτωση, σε παραβάτες που αφορούν τις παρακάτω παραβάσεις στο χώρο της
Κ.Α.Θ. Α.Ε.». και συγκεκομμένα αυτές της :
1. Στάθμευσης
2.

Εισόδου οχημάτων (σε ώρα που δεν είναι ανοικτή η Αγορά)

3.

Άρνησης καταβολής τέλους χρήσης εγκαταστάσεων

4.

Ζημιά στα στηθαία των πυλών 1-3-5

5. Ζημιά στον μηχανισμό των στηθαίων πυλών 1-3-5
6. Ζημιά στα στηθαία των πυλών 2-4-6
7. Ζημιά στον μηχανισμό των στηθαίων πυλών 2-4-6
Το ενημερωτικό σημείωμα παραδίδεται στο Tμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ.
Α.Ε. το οποίο βεβαιώνει το πρόστιμο και κατόπιν η Κ.Α.Θ. Α.Ε. θα προβαίνει στην
καταχώριση των προστίμων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της και θα εισπράττει
το αντίστοιχο πρόστιμο, μετά την τήρηση των προθεσμιών και της διαδικασίας
προηγούμενης ακρόασης Σε περίπτωση άρνησης καταβολής από τους παραβάτες οδηγούς
καταβολής του επιβαλλομένου προστίμου – και μετά από ενημέρωσή τους-

θα

απαγορεύεται η είσοδος των οχημάτων τους στις εγκαταστάσεις της Κ.Α.Θ. Α.Ε.»
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Επιπροσθέτως ο κάθε φύλακας θα πρέπει να μην επιτρέπει το τάϊσμα και την
περιποίηση αδέσποτων ζώων από προσωπικό ή επισκέπτες και να απομακρύνουν
αδέσποτα ζώα .

Κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Αγοράς (Λαχαναγορά- Κρεαταγορά) θα
υπάρχει άτομο της εταιρείας φύλαξης που θα διενεργεί πεζή περιπολία με ιδιαίτερη
έμφαση στις ράμπες των Πυρήνων για την αποφυγή διαφόρων περιστατικών (κλοπών
κ.τ.λ.).
Θα διενεργείται έλεγχος και καταγραφή των έμφορτων οχημάτων (προμηθευτές) στις
Πύλες εισόδου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. (Π-3 & Π-5)
Σε περίπτωση διαπιστώσει επισκέπτες, υπάλληλοι ή συνοδοί, να αποβιβάζουν από
όχημα αδέσποτα ζώα εντός της ΚΑΘ Α.Ε., να παίρνουν τα στοιχεία του και να
ειδοποιούν την άμεση δράση.
Κάθε φύλακας θα αναφέρει σε γραπτή αναφορά κάθε συμβάν κατά την περίοδο της
εργασίας του. Η αναφορά θα παραδίδεται στον αρχιφύλακα και στον αρμόδιο
υπάλληλο της ΚΑΘ Α.Ε.
Τέλος πέραν των προαναφερομένων πρέπει να επισημανθεί ότι για κάθε περιστατικό
πέραν των αρμοδιοτήτων της εταιρίας φύλαξης ο υπεύθυνος ελέγχου εγκαταστάσεων ή ο
αναπληρωτής αυτού ή το απογευματινό και νυχτερινό περίπολο θα απευθύνονται στα
αρμόδια όργανα της ΚΑΘ ΑΕ. Οι υπόλοιποι φύλακες για όποιο πρόβλημα προκύπτει να
απευθύνονται στους ανωτέρω ώστε αυτοί να επικοινωνούν με τα αρμόδια όργανα της
ΚΑΘ ΑΕ. (αναλόγως της φύσης του ζητήματος)
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, επί ποινή λύσης της σύμβασης,
πρέπει να συγκεντρώνει τα εξής προσόντα:
α) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα
εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσία της
χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των
πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ζωής, σύστασης και συμμορίας,
παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την υπηρεσία, παραβίασης
του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής,
υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, καταπίεσης
ναρκωτικών, ζωοκλοπής, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών.
β) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή
τουλάχιστον έξι (6) μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.
γ) Να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για κάποιο
από τα αδικήματα του εδαφίου ε' ή να μην έχουν καταδικασθεί με οριστική απόφαση

για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί
αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.
δ) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους έστω
και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους.
ε) Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας που
σχετίζονται με τα αδικήματα του εδαφίου ε' της παρούσης παραγράφου.
Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που
απαιτούνται για την κατάταξη σε ανάλογη υπηρεσία του δημοσίου.
Να μην πάσχουν από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και να μην είναι
χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
Το προσωπικό που θα καλύπτει τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να έχει την ειδική
άδεια που προβλέπεται στο Ν.2518/97.
Επίσης το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο θα πρέπει να
βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση και να έχει την κατάλληλη γνώση για την
φύλαξη. Ο ανάδοχος οφείλει –εφόσον ζητηθεί από την Κ.Α.Θ. Α.Ε.- να παρέχει στοιχεία
που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα κάθε φύλακα.
Επικουρικά
Είναι επιθυμητή η γνώση θεμάτων που έχουν σχέση με πυρασφάλεια, πυρόσβεση,
αντιμετώπιση κινδύνων από ηλεκτρικό ρεύμα ή διαρροή νερού, παροχή πρώτων
βοηθειών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.
Το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαμβάνει ο παρέχων υπηρεσίες καθ' όλη τη
διάρκεια της σύμβασης για τις εργασίες φύλαξης, δεν έχει καμία απολύτως
σχέση ή εργασιακή ή υπηρεσιακή εξάρτηση έναντι της Κ.Α.Θ.

Α.Ε. και

αποκλειστικός εργοδότης του είναι ο ανάδοχος
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Απαγορεύεται η ανάθεση της εργασίας φύλαξης ολικώς ή μερικώς σε τρίτους.



Ο ανάδοχος ευθύνεται και θα παρακρατείται από την αμοιβή του

το ανάλογο

χρηματικό ποσό, για κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκαλείται από αυτόν ή το
προσωπικό που θα απασχολεί είτε στην Κ.Α.Θ. Α.Ε είτε έναντι των εγκαταστάσεων της
Κ.Α.Θ. Α.Ε. είτε έναντι τρίτων. Η εκτίμηση των ζημιών, φθορών κ.λ.π. θα γίνεται από τα
αρμόδια όργανα της Κ.Α.Θ. Α.Ε.


Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ΄ όλη την διάρκεια
της σύμβασης βαρυνόμενος αυτός αποκλειστικά με μισθούς του πάσης φύσεως

προσωπικού, δώρα, επιδόματα, υπερωριακές απασχολήσεις, κάθε μορφής άδειες, έξοδα
ασφάλισης του προσωπικού (Ι.Κ.Α., Επικουρικά Ταμεία, κ.λ.π..), έξοδα προσωπικού και
εξοπλισμού του γραφείου της , έξοδα κίνησης, καθώς και τις πάσης φύσεως δαπάνες
που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών της καθώς και τη δαπάνη
λειτουργίας της , του εξοπλισμού του προσωπικού της , των μηχανικών μέσων,
οχημάτων κλπ., καθώς και πάσης φύσεως γενικού ή ειδικού εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του έργου.


Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των κατώτερων νομίμων
προβλεπομένων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ.( Έγγραφο Υπουργείου
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας 08/05/06 , Αριθ. Πρωτ. : οικ 30440). Ο
ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλες τις αποδοχές,
επιδόματα, προσαυξήσεις κ.λ.π. που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, σύμφωνα με την
προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του κατάσταση, να χορηγεί κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες το σύνολο της άδειας αναψυχής και το επίδομα αδείας σε όσους
εργαζόμενους το δικαιούνται. Τα προαναφερόμενα

είναι υποχρεωτικά και σε

περίπτωση μη τήρησης ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.


Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με την Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε., ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Κεντρική Αγορά
Θεσσαλονίκης Α.Ε. έναντι των τρίτων αυτών , του αναδόχου βαρυνόμενου
αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με πάσης
φύσεως δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιονδήποτε τρόπο,
άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της συμβάσεως με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Α.Ε. και τις οποίες δαπάνες , απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο
ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού , ο ανάδοχος υπέχει έναντι της
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως
οποιαδήποτε ζημία της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., αν ο τρίτος ήθελε στραφεί
κατά της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και να επιτύχει δικαστικώς την
ικανοποίηση των απαιτήσεων του από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.,
παράλληλα δε ο ανάδοχος , προσεπικαλούμενος από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Α.Ε.. , υποχρεούται να ασκήσει κύρια , άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Κεντρικής
Αγοράς

Θεσσαλονίκης Α.Ε. σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να καταβάλει στην

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. όλες τις δαπάνες για την δίκη της Κεντρικής Αγοράς

Θεσσαλονίκης Α.Ε. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο
ανάδοχος έναντι της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. και για οποιαδήποτε ζημία ,
σε πρόσωπα ή πράγματα , ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά
την εκτέλεση της συμβάσεως του με την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ή με
αφορμή αυτή , ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή
αποθετικής ζημίας περιλαμβανόμενης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε
τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου έναντι της
Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. , θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της
σύμβασης από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., την κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας .


Θα τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές
διατάξεις, και τα δυνάμει αυτών διατάγματα και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και
άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για όλο το
απασχολούμενο προσωπικό στο ανατιθέμενο έργο για την αποφυγή ατυχημάτων σε
βάρος του ως άνω προσωπικού ή τρίτων, καθώς και για την αποτροπή ζημιών
συμφωνώντας και συνομολογώντας, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση
τους. .



Θα αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την
εκτέλεση του έργου, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ή και
ομόρων ιδιοκτησιών ανεξαρτήτως από οποιαδήποτε αιτία.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘ Α.Ε.
Θα συνταχθεί ειδικό τεύχος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. προς την ανάδοχο εταιρεία , με Οδηγίες
προς τους φύλακες για τον τρόπο δράσης τους για κάθε μία Πύλη της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
ξεχωριστά, καθώς και για την πρέπουσα αντιμετώπιση του συναλλασσόμενου κοινού
και όλων των εισερχόμενων πολιτών στην Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι για κάθε

περιστατικό - πέραν των αρμοδιοτήτων τους - ο αρχιφύλακας καθώς και ο υπεύθυνος
βάρδιας της εταιρείας φύλαξης, αλλά και οι φύλακες της εταιρείας μέσω των ανωτέρω
τους, θα απευθύνονται και να επικοινωνούν με τα αρμόδια όργανα της Κ.Α.Θ. Α.Ε. που
ασχολούνται με την επιστασία των εγκαταστάσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
Η Κ.Α.Θ. Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με την ΚΑΘ Α.Ε.
καθώς επίσης και κάθε άλλη πληροφορία που αφορά προσωπικά δεδομένα φυσικών
προσώπων (με την έννοια του κανονισμού ΕΕ 679/2016) την οποία λαμβάνει ο
πάροχος ως εκτελών την επεξεργασία επ’ ευκαιρία ή και εξαιτίας της λειτουργίας της
παρούσας σύμβασης.
Ενδεικτικώς, προσωπικά δεδομένα των οποίων είναι ενδεχόμενο να λάβει γνώση ο
εκτελών την επεξεργασία στα πλαίσια και επ’ ευκαιρίας της λειτουργίας της παρούσης
συμβάσεως είναι α) στοιχεία εργαζομένων στην ΚΑΘ Α.Ε. β) στοιχεία πελατών και καθ’
οιονδήποτε τρόπο συναλλασσομένων με την ΚΑΘ Α.Ε. και των εργαζομένων και
συναλλασσομένων με αυτούς γ) στοιχεία προμηθευτών-συνεργατών της ΚΑΘ Α.Ε. και
των εργαζομένων και συναλλασσομένων με αυτούς

δ) στοιχεία οχημάτων που

ενδεχομένως ταυτοποιούν φυσικό πρόσωπο καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί
να αποτελέσει προσωπικό δεδομένο με την έννοια του κανονισμού ΕΕ 679/2016 έστω
και εάν δεν αναφέρεται στο παρόν.
Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν με εχεμύθεια από τον
ανάδοχο-προμηθευτή, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, όσο και μετά τη
λήξη αυτής. Βάσει των προαναφερομένων , ο ανάδοχος συμφωνεί να μην αποκαλύπτει
σε τρίτα πρόσωπα οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που έλαβε γνώση λόγω της
απασχόλησής του στην Εταιρεία , εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεση της
ΚΑΘ Α.Ε. στην οποία ο πάροχος να αναφέρει ρητώς τα πλήρη στοιχεία του τρίτου
προσώπου (νομικού ή φυσικού) στο οποίο θα διαβιβαστούν οι εμπιστευτικές
πληροφορίες καθώς και το είδος των διαβιβαζόμενων πληροφοριών.
Ο ανάδοχος-προμηθευτής αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να παραδώσει στην
Εταιρεία με τη λήξη της σύμβασης όλα τα στοιχεία, πράγματα ή αντικείμενα που έχει
στην κατοχή του και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λόγω της παροχής
των υπηρεσιών του σε αυτήν έστω και αν αυτά εκπονήθηκαν από αυτόν.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες:
1. θεωρούνται, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, εμπιστευτικές και η υποχρέωση
εχεμύθειας των συμβαλλομένων μερών ισχύει και μετά τη λήξη ή την για οποιονδήποτε
λόγο λύση της παρούσας σύμβασης.
2.

Να χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό.

Οι περιορισμοί που προαναφέρθηκαν δεν έχουν ισχύ στην περίπτωση που κάποια από
τις πληροφορίες χρειασθεί να δημοσιευθεί ή αποτελέσει έγγραφο δημοσίου
ενδιαφέροντος.
Αναλυτικότερα :
Η ΚΑΘ Α.Ε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1
του κανονισμού ΕΕ 679/2016 προσλαμβάνει μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που
παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και
οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του
κανονισμού ΕΕ 679/2016 και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων.
Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος της παρούσης που προσλαμβάνει η ΚΑΘ Α.Ε.
δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή
γενική γραπτή άδεια της ΚΑΘ Α.Ε. ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση γενικής
γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει την ΚΑΘ Α.Ε.

για τυχόν

σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων
εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στον
υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές.
1.Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος που προσλαμβάνεται με την παρούσα
σύμβαση:
α)επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων
εντολών της ΚΑΘ Α.Ε., μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο
βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο
εκτελών την επεξεργασία·

σε αυτήν την περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία

ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την
επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση
για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα
δεδομένα

προσωπικού

χαρακτήρα

έχουν

αναλάβει

δέσμευση

τήρησης

εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΕΕ 679/2016,
δ) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο
επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό
είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να

απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στον κανονισμό ΕΕ 679/2016
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,
ε) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του κανονισμού ΕΕ 679/2016,
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο
εκτελών την επεξεργασία,
στ)

κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της
παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν
το δίκαιο της Ένωσης ή της χώρας μας απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα,
ζ) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς
απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο
και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων,
που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος της παρούσης ενημερώνει αμέσως τον
υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον
παρόντα κανονισμό ή άλλες ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
2.Όταν Ο εκτελών την επεξεργασία και Ανάδοχος της παρούσης προσλαμβάνει άλλον
εκτελούντα για τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας ΚΑΘ Α.Ε. , οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά
την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση ή στην άλλη νομική
πράξη μεταξύ υπευθύνου επεξεργασίας και εκτελούντος την επεξεργασία, κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου , επιβάλλονται στον άλλον
εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης
ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την
εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία
να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος εκτελών την
επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων
υποχρεώσεις του, ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του
υπευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου
εκτελούντος την επεξεργασία.
3. Η τήρηση εκ μέρους του εκτελούντος την επεξεργασία- Αναδόχου εγκεκριμένου
κώδικα δεοντολογίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40

του ΕΕ 679/2016 ή

εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του ΕΕ

679/2016 δύναται να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για να αποδειχθεί ότι παρέχει
επαρκείς διαβεβαιώσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 1 του παρόντος όρου.
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘ Α.Ε.
Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. έχει υιοθετήσει πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016 και έχει λάβει όλα
τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα φυσικών προσώπων ,που της γνωστοποιούνται μέσω της παρούσης
προκήρυξης. Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα
προκήρυξη ενδέχεται να δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα που θα μας παρασχεθούν σε
συνεργάτες μας παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας και συγκεκριμένα σε :
Παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης τεχνολογίας
Παρόχους λογιστικής υποστήριξης
Παρόχους οικονομικού και φορολογικού ελέγχου
Παρόχους εσωτερικού ελέγχου
Τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα λάβουμε εξαιτίας της παρούσης προκήρυξης θα
παραμείνουν στο αρχείο μας για 20 έτη.
Τα φυσικά πρόσωπα , τα δεδομένα των οποίων κατέχουμε λόγω της παρούσης,
μπορούν να ασκήσουν κατά περίπτωση το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και
διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το δικαίωμα
φορητότητας αυτών προς μεταφορά σε άλλο Υπεύθυνο ή Εκτελούντα Επεξεργασία
αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Ε. (Νομική Υπηρεσία) ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomiki@kath.gr.
Σημαντική σημείωση: Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων
δικαιωμάτων , η Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό
μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας το φυσικό πρόσωπο γραπτώς για την
ικανοποίηση του αιτήματος του , ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους μας
άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων
δικαιωμάτων του σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε.
679/2016).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.

Επωνυμία
Διαγωνιζόμενου:
α/α

Ανάλυση

Ποσό σε €
Κόστος Μισθοδοσίας (μηνιαίο)

1.

α) Προϋπολογιζόμενο
ποσό που αφορά τις
πάσης φύσεως
νόμιμες αποδοχές των
εργαζομένων.
β) Ασφαλιστικές
εισφορές με βάση τα
προϋπολογισθέντα
ποσά.
Λοιπά κόστη (μηνιαία) (Ονοματίστε κατά περίπτωση)

2.

α)
β)
…

3.
4.

5.

6.
7.

….
Εύλογο διοικητικό
κόστος (μηνιαίο)
Εργολαβικό κέρδος
(μηνιαίο)
Κόστος νόμιμων υπέρ
δημοσίου και τρίτων
κρατήσεων (μηνιαίο)
Σύνολο
Αριθμός
απασχολούμενων
ατόμων
Ημέρες και ώρες
εργασίας

Συλλογική σύμβαση
εργασίας στην οποία
τυχόν υπάγονται οι
8.
εργαζόμενοι
Ημερομηνία:

Για τον Διαγωνιζόμενο

Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή –
Σφραγίδα

* Οι υποψήφιοι σε ξεχωριστό πίνακα θα πρέπει να παρουσιάσουν για κάθε θέση φύλαξης
πως προκύπτει το μηνιαίο κόστος προ Φ.Π.Α. (π.χ. Κόστος ανά βάρδια επί αριθμό
απασχολούμενων ατόμων).
Βάσει του Ν. 3863/2010, άρθρο 68 («Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής
υπηρεσιών») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ
88/τ.Α/18-4-2013), σε χωριστό κεφάλαιο της οικονομικής προσφοράς τα κάτωθι στοιχεία:
1) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο.
2) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
3) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι (την οποία
θα υποβάλλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο σύστημα και θα προσκομίσουν σε αντίγραφο)
4) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές
αυτών των εργαζομένων. (Το εργατικό κόστος θα είναι σύμφωνα και με τις ώρες και το
προσωπικό που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Το εργατικό κόστος θα πρέπει να
υπολογισθεί στη βάση του συμβατικού ημερομισθίου που προβλέπεται από την οικεία
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), τις ανάλογες προσαυξήσεις τους (οι
οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την
οικεία Κ.Σ.Σ.Ε.), τα επιδόματα κ.λπ. )
5) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά των
αποδοχών.
6) Το Εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους.
7) Το κόστος των αναλωσίμων.
8) Το εργολαβικό τους κέρδος και
9) Τις νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και τρίτων, κρατήσεις.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ &
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΑΡΔΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: οι
διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν ξεχωριστά πώς προκύπτει το ποσό των μηνιαίων αποδοχών
ανά εργαζόμενο στη κάθε βάρδια απασχόλησης, αναφέροντας αναλυτικά τις αποδοχές
(ωρομίσθιο, προσαυξήσεις επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας και αντικατάσταση
αδείας) καθώς και τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το
εργατικό κόστος της οικονομικής προσφοράς τους.)
Η ΚΑΘ Α.Ε. ως Αναθέτουσα Αρχή, ορίζει ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας (εταιρείες
φύλαξης) είναι αυτός που υποχρεούται να περιλάβει στην προσφορά του ένα εύλογο
ποσοστό διοικητικού κόστους, αναλωσίμων καθώς και εργολαβικού κέρδους – επί ποινή
απορρίψεως - δεν μπορεί να συνυπολογίσει ποσοστό μηδαμινό. Σε κάθε περίπτωση που η
Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι
ασυνήθιστα χαμηλή, οφείλει να καλέσει εγγράφως τον διαγωνιζόμενο να αιτιολογήσει το
ασυνήθιστα χαμηλό της προσφοράς του, και αν κρίνει, εν όψει των υποβληθεισών
εξηγήσεων και υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της διενεργούμενης διαδικασίας, ότι οι
εξηγήσεις αυτές είναι ανεπαρκείς, να την απορρίψει ως απαράδεκτη. (ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2016
ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)
Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής
σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. Στην περίπτωση, όπου το

καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχει μεταβληθεί, θα πρέπει να
επισυναφθούν τα ισοδύναμα έγγραφα.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ονομασία Τράπεζας……………………………
Κατάστημα……………………………………..
(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης.................................
ΕΥΡ ………………………….

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΚΑΘ Α.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................
ΕΥΡΩ : ………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ΕΥΡ_ ............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού
προσώπου

/

της

εταιρείας

..........................................

_/νση

......................................................................................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π. ατομικά
και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης) δια τη συμμετοχή του / της εις το
διενεργούμενο

διαγωνισμό

της

..............................................................,

για

τη

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.......... σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας.
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή
σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την
ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... (1)
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………
Κατάστημα …………………………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )

Ημερομηνία έκδοσης …………………

ΕΥΡΩ…………………………………….

ΠΡΟΣ:
ΤΗΝ ΚΑΘ Α.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……......................
ΕΥΡΩ ……………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής
επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..
…………………………………………………………………………………………….

στο

οποίο

και

μόνο

περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας
………………………………………………………………….. Δ/νση …………………………………………………………….
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)…………………..,
(2)……………………., κ.λ.π. ατομικά για κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ) για την
καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για
το έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη
αναγκών της ΚΑΘ Α.Ε. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
προ Φ.Π.Α..

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή
σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
μας καμία ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ESPD

