ΣΕΤΧΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΣΟΝΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ Τ.ΝΑ.Ν.Π., ΣΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΧΕΡΑΙΩΝ ΜΕΩΝ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΚΙΝΗΗ Τ.ΝΑ.Ν.Π., ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΔΙΑΠΟΡΑ ΣΟΤ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ COVID-19
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν τεφχοσ περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν απολφμανςθσ &
μικροβιοκτονίασ Κεντρικοφ και Ρεριφερειακϊν κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., Στεγαηόμενων Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν
κακϊσ και Χερςαίων Μζςων του Γρ. Κίνθςθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID – 19 μζχρι και τθν 31-12-2020.
ΙΙ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των χιλίων ευρϊ #1.000,00€#, ανά θμζρα,
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου και αφορά το χρονικό διάςτθμα από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31-12-2020 .
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι.
ΙV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (cpv : 90920000-2)
Η παροχι υπθρεςιϊν απολφμανςθσ και μικροβιοκτονίασ για τουσ χϊρουσ του Κεντρικοφ και
Ρεριφερειακϊν κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., Στεγαηόμενων Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν κακϊσ και Χερςαίων Μζςων του
Γρ. Κίνθςθσ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαςποράσ το κορωνοϊοφ COVID -19, αφορά τα κτίρια –
χερςαία μζςα, όπωσ αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτον πίνακα που ακολουκεί :
Α/Α

ΚΣΙΡΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

Ακτι Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ
Ε1-Ε2, (Κεντρικόσ Λιμζνασ
Ρειραιάσ)

42.000

01

ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ Υ.ΝΑ.Ν.Ρ.
(ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΡΑΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΡΥΓΟΥ)

02

ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μονάδασ
Υποβρφχιων Αποςτολϊν

Ραραλία Αγίου Κοςμά

1.780

03

ΡΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ)

Τςαμαδοφ και
Υψθλάντου 109, Ρειραιάσ

300

04

ΡΑΛΑΙΟ ΥΡΟΥΓΕΙΟ

Γρθγορίου Λαμπράκθ
150, Ρειραιάσ

5.889

05

ΥΡΗΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΤΩΩΝ

2.592

06

ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ Λ/Φ
(ΕΡΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΩΟΙ)

2ασ Μεραρχίασ 18,
Ρειραιάσ
Τζρμα Οικονόμου &
Ξανκοπουλίδου Ρειραιάσ

07

ΥΡΗΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κολοκοτρϊνθ 04,
Ρειραιάσ

200

08

-ΧΕΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΡΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΓΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΙΚΟ ΚΤΙΙΟ Ακτι
Βαςιλειάδθ, Ρφλεσ Ε1-Ε2,
(Κεντρικόσ Λιμζνασ
Ρειραιάσ)

30

300

ΧΕΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Α. ΜΕΘΟΔΟ :
Η απολφμανςθ - μικροβιοκτονία κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και
ςτα χερςαία μζςα που αναφζρονται ςτον πίνακα τθσ παραγράφου ΙV του παρόντοσ τεφχουσ, ςφμφωνα τισ
ςχετικζσ οδθγίεσ του ΕΟΔΥ για απολφμανςθ.

Θα χρθςιμοποιθκεί

το απολυμαντικό DALCO 100 ι

ιςοδφναμο εγκεκριμζνο από τον Ε.Ο.Φ., κατάλλθλο κατά των ιϊν και ειδικά των κορονωϊϊν με ςκοπό τθν
εξουδετζρωςθ του μικροβιακοφ φορτίου ςτισ επιφάνειεσ, και ςφςτθμα εκνζφωςθσ, ϊςτε το απολυμαντικό
να κατανεμθκεί ςε ολόκλθρο τον όγκο των κτιρίων και των χερςαίων μζςων. Οι χϊροι όπου κα εφαρμοςτεί
το απολυμαντικό κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν το μζγιςτο εντόσ δφο ωρϊν από το πζρασ τθσ
εφαρμογισ.
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕ :
Οι εφαρμογζσ κα πραγματοποιθκοφν :
(i) Ανά τρεισ (03) θμζρεσ, απολφμανςθ - μικροβιοκτονία των χερςαίων μζςων, (α/α 08, πίνακα
παραγράφου IV).
(ii) Mία (01) φορά τθν εβδόμαδα, απολφμανςθ και μικροβιοκτονία των κοινόχρθςτων χϊρων των κτιρίων,
(α/α από 01 ζωσ 07, πίνακα παραγράφου IV).
(iii) Μία (01) φορά μζχρι τθν 31-12-2020, ολικι απολφμανςθ και μικροβιοκτονία των κτιρίων, (α/α από 01
ζωσ 07, πίνακα παραγράφου IV).
(iv) Εβδομαδιαίεσ απολυμάνςεισ των κυλικείων και μαγειρείου, με παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν τθσ
Υγιεινισ και Αςφάλειασ Τροφίμων για τθ διαχείριςθ του covid-19.
(v) Εφαρμογι απολφμανςθσ – μικροβιοκτονίασ, όςεσ φορζσ απαιτθκεί, αδαπάνωσ για τον Φορζα μασ, ςε
χϊρουσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων και ςτα χερςαία μζςα που αναφζρονται ςτον πίνακα, (α/α από 01
ζωσ 08), τθσ παραγράφου ΙV, του παρόντοσ τεφχουσ, που κα υποδειχκοφν από τθν Επιςπεφδουςα
Υπθρεςία (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ), ςε περίπτωςθ εντοπιςμοφ φποπτου κροφςματοσ κορωνοϊοφ
ι όποτε αυτό κρικεί αναγκαίο από τθν Υγειονομικι Υπθρεςία του φορζα μασ.

Πλεσ οι προαναφερόμενεσ εφαρμογζσ κα πραγματοποιοφνται ςε μθ εργάςιμεσ θμζρεσ ι μθ εργάςιμεσ
ϊρεσ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ με τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ.
VΙ. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ωσ τόποσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται τα κτίρια του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. και τα χερςαία μζςα, όπωσ αναφζρονται
ςτον πίνακα τθσ παραγράφου ΙV του παρόντοσ τεφχουσ.
VΙΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Η παροχι των υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ
ζωσ και 31-12-2020, με τον τρόπο και τθν ςυχνότθτα που περιγράφεται ςτο εδάφιο Β, τθσ παραγράφου V,
του παρόντοσ τεφχουσ.

VIIΙ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ
Για κάκε εφαρμογι απολφμανςθσ – μικροβιοκτονίασ που κα πραγματοποιθκεί, κα ςυνταχκεί
πιςτοποιθτικό απολφμανςθσ από τον υπεφκυνο επιςτιμονα τθσ αναδόχου εταιρείασ.

ΙΧ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
(i) Η παρακολοφκθςθ όλων των ςταδίων τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα διενεργείται
από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία, Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν
τεφχοσ. Η Επιςπεφδουςα Υπθρεςία, Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ κα πρζπει να ελζγχει τθν καλι
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, κα ςυντάςςει βεβαίωςθ περί
ορκισ ι μθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν οποία και κα αποςτζλλει ςτθν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ. Στθν
περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αποκλίςεισ, ςτθν εν λόγω βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται με
ςαφινεια οι όροι τθσ ςφμβαςθσ που δεν τθρικθκαν. Επιπρόςκετα κα υποβάλει, με τθν υπθρεςιακι
βεβαίωςθ, τα πιςτοποιθτικά απολφμανςθσ ςτο Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ, προκειμζνου εκκινιςει θ
διαδικαςία παραλαβισ.
(ii) Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κα πραγματοποιθκεί για το ςφνολο των θμερϊν παροχισ
υπθρεςιϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 31-12-2020 από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ραραλαβϊν του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ., κατόπιν ζκδοςθσ τθσ προαναφερόμενθσ βεβαίωςθσ από τθν αρμόδια
Διεφκυνςθ του Υ.ΝΑ.Ν.Ρ. (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤ ϋ), ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και
με τα οριηόμενα ςτο παρόν τεφχοσ. Τα ςυνταχκζντα πρωτόκολλα κα αποςτζλλονται εισ τριπλοφν ςτθ
Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ, για περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ.
(iii) Η πλθρωμι κα γίνει ςε Ευρϊ και κα πραγματοποιθκεί άπαξ εντόσ του 2021, για το ςφνολο των θμερϊν
παροχισ υπθρεςιϊν από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 31-12-2020, μετά τθν παραλαβι
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με τθν προςκόμιςθ από τον ανάδοχο των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν
πλθρωμισ ςτθν Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Ρ.Ε.Α. Γϋ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι :
α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ»,
β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ρ. ΣΤϋ),
γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «Παροχι υπθρεςιϊν απολφμανςθσ & μικροβιοκτονίασ Κεντρικοφ και
Περιφερειακϊν κτιρίων Τ.ΝΑ.Ν.Π., τεγαηόμενων Κεντρικϊν Τπθρεςιϊν κακϊσ και Χερςαίων Μζςων
του Γρ. Κίνθςθσ Τ.ΝΑ.Ν.Π., για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID -19»,
δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
ε) Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει τρεισ (03) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτον φάκελο των τεχνικϊν απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι :

1. ΦΑΚΕΛΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό
που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) ςφμφωνα με το Τεφχοσ
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί:
Α. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα 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 παρόντοσ
διαγωνιςμοφ.
Επιςθμαίνεται ότι θ Τ.Δ. του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 75) κα πρζπει να είναι κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ.
Β. Βεβαίωςθ Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ του Υπεφκυνου Επιςτιμονα
Γ. Βεβαίωςθ εξοπλιςμοφ . Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει του τουλάχιςτον (6) ζξι μθχανιματα ψυχρισ
εκνζφωςθσ και (2) δφο ςυςκευζσ μικροβιοκτονίασ ξθροφ ατμοφ.
Δ. Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απολφμανςθσ από Δθμόςιουσ φορείσ ςε ζργα εκτάςεων άνω των
25.000τμ το τρζχον ζτοσ.
Ε. Γνϊςεισ Ριςτοποιθμζνεσ

Συμβουλευτικισ Υγιεινισ & Αςφαλείασ Τροφίμων για τθν εβδομαδιαία

ανάκεςθ απολυμάνςεων των κυλικείων και τθν ενθμζρωςθ των καταςτθμάτων Υγειονομικοφ
Ενδιαφζροντοσ.

Σ. Yπεφκυνθ διλωςθ απαςχόλθςθσ τουλάχιςτον 4 απολυμαντϊν για να διαςφαλίηεται θ άμεςθ
εξυπθρζτθςθ.
Ζ. Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ απολυμάνςεων ςε ςκάφθ, ςε περίπτωςθ που προκφψει εκτάκτωσ ανάλογθ
ανάγκθ.
Η. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ISO 9001:2015 & Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ παραςίτων
ΕΝ 16636:2015.
2. ΦΑΚΕΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφζροντεσ ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να
ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι :
1. Ρλιρθ και ςαφι περιγραφι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
2. Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. - για τθν παροχι υπθρεςιϊν
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
3. Το ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.
4. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον πζντε μινεσ).

Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον
πίνακα που ακολουκεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ
ΤΠΗΡΕΙΕ

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
(ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΣΗΕΩΝ)

ΠΟΟΣΟ
% Φ.Π.Α.

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ
(ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ
Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΣΗΕΩΝ)

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων (Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ
μζςω τθσ επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.Ρ.) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ

ειδοποίθςθσ του/των. Ο φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ¨ και τον τίτλο τθσ προμικειασ/υπθρεςίασ κα 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 αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (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.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και
προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυνεταιριςμϊν.
Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι, αποκλείει τον οικονομικό
φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147),αντί του προαναφερκζντοσ
αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) κεωρθμζνθ για το
γνιςιο τθσ υπογραφισ.
B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ 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).

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουνε ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, απορρίπτεται εξ ολοκλιρου θ προςφορά του υποψιφιου αναδόχου και θ ανάκεςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά, εφόςον υπάρχει άλλθ αποδεκτι οικονομικι προςφορά και εφόςον τα
¨Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ¨ πλθροφν τισ προχποκζςεισ.

