ΑΠΑΙΣΗΕΙ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
Μίςκωςθ Αίκουςασ για τθν πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτο πλαίςιο
τθσ Δράςθσ «Εκπαίδευςθ ςτελεχϊν του Λιμενικοφ ϊματοσ–Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ ςτο
πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων»
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο Λιμενικό ϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι πρόκειται να μιςκϊςει υνεδριακι Αίκουςα ςε
Ξενοδοχείο 4* και άνω προκειμζνου να πραγματοποιιςει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα
ςτελζχθ του ςτο πλαίςιο τθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ςυνόρων.
Η τοποκεςία του ξενοδοχείου κα πρζπει να βρίςκεται ςε μία από τισ παρακάτω
γεωγραφικζσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ:
α) Κεντρικόσ Σομζασ Ακθνϊν και ειδικότερα (α) 1. Διμοσ Ακθναίων και (α) 2. Διμοσ
Καιςαριανισ.
β) Νότιοσ Σομζασ Ακθνϊν και ειδικότερα (β) 1. ΔιμοσΠαλαιοφ Φαλιρου και (β) 2. Διμοσ
Αλίμου.
γ) Περιφερειακι ενότθτα Β’ Πειραιϊσ και ειδικότερα Διμοσ Πειραιϊσ.
Β.ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Η αίκουςα πρζπει να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά:
1. Χωροταξικι διάταξθ U-form, με δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ 20 ατόμων κατά
προςζγγιςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ομιλθτϊν – ειςθγθτϊν και λοιπϊν
ςτελεχϊν.
2. Μικροφωνικι εγκατάςταςθ (ζνα (01) μικρόφωνο ανά τρία (03) άτομα, τεχνικι
υποςτιριξθ και ζνα (01) αςφρματο μικρόφωνο).
3. Προβολικό μθχάνθμα (Projector) με δυνατότθτα προβολισ διαφανειϊν ςε
επιφάνεια, οκόνθ μεγάλου μεγζκουσ κακϊσ και ζνα δείκτθ (pointer).
4. Παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ για κάκε κζςθ εργαςίασ (πρίηεσ).
5. Δυνατότθτα αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
(wi-fi).
6. Διάκεςθ εμφιαλωμζνου νεροφ για κάκε ςυμμετζχοντα κατά τθ διάρκεια του
ςεμιναρίου.
7. Ροφιματα (καφζ, χυμό, αναψυκτικά, τςάι ι/και άλλα αφεψιματα) και ςυνοδευτικό
μικρό γεφμα (ςνακ, όπωσ πχ. διάφορα είδθ κουλουριϊν, κζικ κ.α.) για δφο (02)
διαλείμματα (coffeebreaks) θμερθςίωσ μεταξφ των εργαςιϊν του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ.
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των είκοςι τεςςάρων χιλιάδων
οκτακοςίων ευρϊ #24.800 €#, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατιςεων
υπζρ του δθμοςίου για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Δ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα, από οικονομικι άποψθ προςφορά,
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι).
Ε. ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Η εν λόγω αίκουςα πρόκειται να μιςκωκεί για τα εξισ χρονικά διαςτιματα, ωσ
κάτωκι πίνακασ:
19 ζωσ 21 Μαρτίου 2019
27 ζωσ 29 Μαρτίου 2019

ΟΜΑΔΑ Α

01 ζωσ 04 Απρίλιου 2019
08 ζωσ 11 Απρίλιου 2019
15 ζωσ 18 Απρίλιου 2019
06 ζωσ 09 Μαΐου 2019
13 ζωσ 16 Μαΐου 2019
20 ζωσ 23 Μαΐου 2019
27 ζωσ 30Μαΐου 2019
03 ζωσ 06 Ιουνίου 2019
10 ζωσ 13 Ιουνίου 2019
24 ζωσ 27 Ιουνίου 2019
01 ζωσ 04 Ιουλίου 2019
08 ζωσ 11 Ιουλίου 2019
02 ζωσ 05 επτεμβρίου 2019
09 ζωσ 12 επτεμβρίου 2019
16 ζωσ 19 επτεμβρίου 2019
23 ζωσ 27 επτεμβρίου 2019
30 επ ζωσ 03 Οκτωβρίου 2019
07 ζωσ 10 Οκτωβρίου 2019
14 ζωσ 17 Οκτωβρίου 2019
21 ζωσ 24 Οκτωβρίου 2019

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΜΑΔΑ Γ

ΟΜΑΔΑ Δ

Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που υπάρξει αδυναμία πραγματοποίθςθσ ενόσ ι
περιςςοτζρων εκ των ςεμιναρίων που ςυναποτελοφν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
λόγουσ που οφείλονται ςτο διοργανωτι Φορζα, ιτοι ςτο Αρχθγείο Λ-ΕΛ.ΑΚΣ, ο ανάδοχοσ
κα πρζπει, ςε ςυνεννόθςθ με το Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ να
ορίςει νζα θμερομθνία διεξαγωγισ του εν λόγω ςεμιναρίου ςε χρόνο διμερϊσ αποδεκτό.
Σ. ΕΓΓΤΗΗ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), να υποβάλει κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ Εγγφθςθσ Καλισ
Εκτζλεςθσ, φψουσ 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ εκτόσ Φ.Π.Α., θ οποία καταπίπτει ςε
περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ
καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
κάκε απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τρεισ μινεσ
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου (ιτοι 24-01-2020).
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςό που αναλογεί
ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι
αποδζςμευςθ τθσ εγγφθςθσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο εν λόγω πρωτόκολλο υπάρχουν παρατθριςεισ, θ επιςτροφι
τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
Ωσ προσ το περιεχόμενο των εγγυιςεων και τα πιςτωτικά ιδρφματα που τισ
εκδίδουν ιςχφουν τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτισ παρ. 3 & 4 του άρκρου 72 του Ν. 4412/2016
(Αϋ 147).
Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Η παρακολοφκθςθ όλων των ςταδίων τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν κα διενεργείται από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία, Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α-

Λ/ΕΛ.ΑΚΣ./Τ.Ο.Θ.Ε., με αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 216 του Ν.
4412/2016 (Αϋ 147) . Η Επιςπεφδουςα Τπθρεςία, κα πρζπει να ελζγχει τθν καλι εκτζλεςθ
τθσ ςφμβαςθσ και με τθν ολοκλιρωςθ κάκε ομάδασ ςεμιναρίων (πίνακασ παραγράφου Ε)
κα ςυντάςςει βεβαίωςθ περί ορκισ ι μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν οποία και κα
αποςτζλλει ςτθν Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Τ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γϋ. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν
αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με ςαφινεια οι
όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν.
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα πραγματοποιείται από τθν αρμόδια
Επιτροπι Παραλαβϊν του Τ.ΝΑ.Ν.Π. τμθματικά, κατόπιν τθσ προαναφερόμενθσ βεβαίωςθσ
από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (Τ.Ο.Θ.Ε.).
Ι. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1. Κατάρτιςθ και Περιεχόμενο Προςφορϊν
Για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα ακόλουκα:

(i) Η υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν δεν επιτρζπεται.
(ii) Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα
ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
(iii) Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
(iv) Οι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ
διορκϊςεισ, ςβθςίματα, προςκικεσ, διαγραφζσ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει
ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ ι προςκικθ, αυτι πρζπει να είναι
κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον ζλεγχο, μονογράφει τθν τυχόν διόρκωςθ ι
προςκικθ και γενικά κα επιβεβαιϊνει ότι αυτζσ ζγιναν πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ
προςφοράσ.
(v) Οι προςφορζσ υποχρεωτικά πρζπει να αφοροφν το ςφνολο των υπθρεςιϊν που
αναφζρεται ςτθ Β παράγραφο.
(vi) Οι προςφορζσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
(vii) Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίςει πλθροφορίεσ τθσ προςφοράσ του ωσ
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι
προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν
αξιολόγθςι τθσ.

(viii) Αναφορικά με το κζμα προςκόμιςθσ πρωτότυπων εγγράφων ι επικυρωμζνων
αντιγράφων, για το ςφνολο των δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςφοράσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αποδεικτικϊν μζςων, ιςχφουν οι διατάξεισ άρκρου 1 του Ν.
4250/14 (Αϋ 74).

2. Ο Κυρίωσ Φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουσ τρεισ (03)
παρακάτω ανεξάρτθτουσ και ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ:
(Α) ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται τα κάτωκι:
1. Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου. τισ
περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά
περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε
περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
2. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό
τουσ.
 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 (Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο
του οικονομικοφ φορζα ι τον ίδιο που επικυμεί να υποβάλει προςφορά, με τθν οποία ο
προςφζρων κα δθλϊνει ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ
όρουσ και προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και ότι ο ανάδοχοσ τθρεί όλεσ τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, ςτισ οποίεσ
υπόκειται.
(Β) ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και
δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του
προςφζροντοσ), ςφμφωνα με το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.

(Γ) ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι:
1. Πλιρθ και ςαφι περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ,ανά ΟΜΑΔΑ ςεμιναρίων
(πίνακασ παραγράφου Ε).
2. Σθ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ, θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και
ολογράφωσ. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ
και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι
υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία- μθ

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ - για παράδοςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Σο ποςοςτό ΦΠΑ επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ.
4. Σο χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον 5 μινεσ).
Επιπροςκζτωσ, επιςθμαίνονται τα εξισ:

Η οικονομικι προςφορά (προςφερόμενθ τιμι) να δίδεται ςε ευρϊ.

Η προςφερόμενθ τιμι για τισ υπθρεςίεσ που απαιτοφνται να προκφπτει με
ςαφινεια από τθν οικονομικι προςφορά.

Οι ςυμμετζχοντεσ είναι υποχρεωμζνοι να αναφζρουν αναλυτικά επί τθσ
οικονομικισ τουσ προςφοράσ τισ τιμζσ που προςφζρουν για κάκε ΟΜΑΔΑ ςεμιναρίων
του πίνακα τθσ παραγράφου Ε.

Σο ποςό τθσ προςφοράσ για τθν παροχι του ςυνόλου των υπθρεςιϊν δεν μπορεί να
υπερβαίνει τθ ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν
παράγραφο Γ τθσ παροφςθσ.

Οι τιμζσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν και δεν αναπροςαρμόηονται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ.

Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. ε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι
προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν
παράταςθ αυτι να υποβάλουν νζεσ τιμζσ ι να τισ τροποποιιςουν.
4. ΦΑΚΕΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η επιτροπι αξιολόγθςθσ αποςφραγίηει το φάκελο λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ΜΟΝΟ του
προμθκευτι ςτον οποίο προτείνει να κατακυρωκεί θ προμικεια / παροχι υπθρεςίασ. Οι
φάκελοι “ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ” των λοιπϊν ςυμμετεχόντων δεν αποςφραγίηονται, αλλά
παραδίδονται από τθν Επιτροπι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προκειμζνου να επιςτραφοφν
ςτουσ προμθκευτζσ.
Ο φάκελοσ ¨ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ¨ περιλαμβάνει επί ποινι απόρριψθσ τα κάτωκι:
Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με
τθν ιδιότθτα μζλουσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ
φορζα ι προςϊπου που ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε. και προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον
Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του
οικονομικοφ φορζα τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ
που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147), θ
ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
B. Πιςτοποιθτικό (ςε ιςχφ) που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι,
από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα).
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε
οικονομικόσ φορζασ, εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω
οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τα ρθτϊσ οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου
73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 147).
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε
αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον υποψιφιο ανάδοχο να τα προςκομίςει
ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία,
εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Αν δεν προςκομιςκοφν ι προςκομιςκοφν εκπροκζςμωσ τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν θ φπαρξθ ενόσ ι περιςςοτζρων εκ των λόγων αποκλειςμοφ
των άρκρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του
υποψθφίου αναδόχου και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει
άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα ¨Λοιπά Δικαιολογθτικά¨ πλθροφν τισ
προχποκζςεισ.

