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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣTΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πειραιάς, 11/05/2020
Αριθ. Πρωτ. : 2833.4-3/26971/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών
ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών
Διαδικασιών
Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2
Τ.K.
: 185 10 (Λιμένας Πειραιώς)
Πληροφορίες : Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν.
Τηλέφωνο
: 213 – 137 4593
Fax
: 213 – 137 1361
E-mail
: dipea.c@yna.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού
ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και των
ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κ.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Ν. 3922/2011 (Α΄ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του Ν. 4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Ν. 4412/2016 (A΄ 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ζ.

Του Ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (...) και άλλες διατάξεις».
η. Του Ν 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
θ. Του Π.Δ. 81/2014 (Α΄ 125) «Αναδιάρθρωση περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής (...)».
ι. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «(…) Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (…)»
ια. Του Π.Δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής».
ιβ. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
ιγ. Της Αριθ. : 57654/2017 (Β΄ 1781) Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κέντρου
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Την Α.Π. : 2/45897/0026/14-06-2017 εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ./ΓΓΔΠ/ΓΛΚ (ΑΔΑ: 65ΟΦΗ-36Κ), «Παροχή
οδηγιών επί διατάξεων του Ν. 4270/2014».
3. Την Α.Π.: 2831.8-1/57900/2019/01–08–2019 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Α΄ με θέμα :
«Συγκρότηση Ετήσιων Επιτροπών (i) Διενέργειας των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, (ii)
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σε θέματα προμηθειών, (iii) Παρακολούθησης-Παραλαβής Συμβάσεων
Προμηθειών και Παραλαβής Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών, έτους 2019-2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ : 7ΝΓ34653ΠΩ-1ΨΩ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Το Α.Π.:3123.30/79158/2019/01-11-2019 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄ (ΑΔΑΜ:
19REQ005785312,20REQ006352927).
5.Το Α.Π.:2833.4 – 1/80258/2019/06-11-2019 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Γ΄.
6.Την Α.Π.:2811.23/107/2020/02-01-2020 Απόφαση Έγκρισης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α΄/Γρ. ΑΑΥ
(ΑΔΑ:6ΦΝ54653ΠΩ-Σ4Λ,ΑΔΑΜ:20REQ006145424).
7.Την Α.Π.: 2814.1-13/7904/2020/04-02-2020 (Αρ.Σχ.:14/2020) Απόφαση Έγκρισης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ
Δ΄(ΑΔΑ:9Ο9Φ4653ΠΩ-ΒΘΣ,ΑΔΑΜ:20REQ006264574).
8. Το Α.Π.:2833.4 – 1/14258/2020/27-02-2020 ΦΕΣ ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ Γ΄.
9.Την Α.Π.: 2814.1-13/17598/2020/12-03-2020 (Αρ.Σχ.:23/2020) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Δ΄(ΑΔΑ:ΩΡΒΕ4653ΠΩ-ΚΥΥ,ΑΔΑΜ:20REQ006424779).
10.Την Α.Π.:2811.6/19867/2020/24-03-2020 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄( ΑΔΑ:Ω0Μ54653ΠΩ-ΩΣ3,ΑΔΑΜ:20REQ006473612).
11. Το Α.Π.:3123.30/21527/2020/03-04-2020 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄.
12. To από 28-04-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ΄.
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Διακηρύσσει
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας την
προμήθεια συσσωρευτών στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και των
ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στον πίνακα που ακολουθεί:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΠΜ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ
ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΣΣΠΜ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ
ΑΕΝ Μ / ΧΙΟΥ
ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ
ΚΕΣΕΝ Π – Μ
ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗ
Σ
Σ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΜΕ ΦΠΑ 24% &
ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
#75#
#1.900,00€#

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕΕΚ (ΜΕ ΦΠΑ
24% & ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

CPV
71317210-8

Α/Α

-

#25#
#50#
#50#
#25#
#25#
#50#
#50#

#700,00€ #
#1.400,00€#
#2.400,00€#
#1.200,00€#
#1.200,00€#
#2.300,00€#
#1.400,00€#

-

#25#
#25#
#50#
#25#
#50#
#25#
#600#
#50#
#1.200#
#1.200#

#1.400,00€#
#1.250,00€#
#2.250,00€#
#1.250,00€#
#1.350,00€#
#1.000,00€#
#12.000,00€#
#2.000,00€#
#35.000,00€#

#500,00€#
#500,00€#

#1.000,00€#
#36.000,00€#

Kριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.
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ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί αποδείξει, τους φακέλους
προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με τους εξής τρόπους :
α. Την αποστολή τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3 ο (NUTS ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ
ΑΡΧΗΣ : EL 307) (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Γραφείο 425), ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή με
courier ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο,
κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών και

απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ΥΝΑΝΠ έτους 2019-2020, ήτοι την ημέρα που θα
διενεργηθεί ο διαγωνισμός :

Ημ/νία : 26–05– 2020, ημέρα Tρίτη και ώρα 12 : 00΄
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Η έναρξη υποβολής προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Προσφορές, που κατατίθενται μετά
την κήρυξη της λήξης παραλαβής από τον πρόεδρο του γνωμοδοτικού οργάνου, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται
από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση
της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων
του πίνακα του προοιμίου της παρούσας είτε για κάθε μία κτιριακή εγκατάσταση (για κάθε α/α) του πίνακα του προοιμίου της παρούσας Διακήρυξης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους επιμέρους προϋπολογισμούς.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) ή
σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσίως από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαδικασιών
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συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ΥΝΑΝΠ έτους 20192020. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νομίμως
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών συνοπτικών διαγωνισμών

και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ΥΝΑΝΠ έτους 2019-2020 . Ως απαράδεκτες
απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα
πρέπει να έχουν συνταχθεί ή επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για
τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία
που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. ενώσεις προμηθευτών (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά
και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται ως κάτωθι τρεις (03) ανεξάρτητοι και σφραγισμένοι
φάκελοι, για καθένα εκ των οποίων ισχύουν τα κάτωθι :
1. Στον κύριο φάκελο της προσφοράς και σε κάθε φάκελο εντός του κυρίου φακέλου προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς :
α) Η φράση : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ παροχή υπηρεσιών
τεχνικού ασφαλείαςστο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και των
ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)».
β) Η πλήρης επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/ Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3ο).
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης του Διαγωνισμού (Αριθ. Πρωτ. : 2833.4-3/26971/2020/11–05–2020).
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (26/05/2020).

ΑΔΑ: 6Ο8Α4653ΠΩ-5ΨΘ

20PROC006682137 2020-05-11

ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) (26/05/2020).
στ) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
ζ) Η ένδειξη : «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ».
2. Στο σφραγισμένο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνεται, επί ποινή απόρριψης :
α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)
κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης του
διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr.
Kατά την υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. είναι δυνατή, όπως με μόνη την υπογραφή του εκπροσώπου (όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 79A του N. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του N. 4412/16 (Α΄ 147) για 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.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
β. Εγγύηση συμμετοχής
Ο προσφέρων υποχρεούται - κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) – στην υποβολή
Εγγύησης συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος σαράντα (40) επιπλέον
ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και καταπίπτει σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει
την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ως προς τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 73 έως 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αν δεν προσκομίσει ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή εν γένει δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων των απαιτήσεων των
κριτηρίων επιλογής και εάν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.
Ως προς το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που τις εκδίδουν ισχύουν τα ρητώς οριζόμενα
στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
3. Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που
τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
και το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι προσφέροντες, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουν εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, επί
ποινή απόρριψης :
-Συμπληρωμένο τον πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .
-Οτιδήποτε αναφέρεται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Στο σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης τα κάτωθι :
(i) Περιγραφή των υπό προμήθεια υπηρεσιών.
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(ii) Η προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή
ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη
νομοθεσία -απαλλασσομένου Φ.Π.Α.- για παροχή των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(iii) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.
(iv) Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΕΚ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ

Προσφορές οι οποίες :
-υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα,
-όσων η τιμή υπερβαίνει είτε τον συνολικό προϋπολογισμό των τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) είτε τους επιμέρους προϋπολογισμούς όπως
αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του προοιμίου της παρούσας.
-δε δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα
-δε δηλώνουν με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή,
-θέτουν όρο αναπροσαρμογής των τιμών
-ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 6 της παρούσης και
-αποκλίνουν από τους απαράβατους όρους της παρούσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, 4 ος όροφος, τηλ. : 2131374590, 4593) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως (19–05–2020), ήτοι επτά (07) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές πρόσθετες πληροφορίες, σχετικές με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό, θα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 60 και 67 του Ν. 4412/2016. Αιτήματα
παροχής πληροφοριών τα οποία υποβάλλονται είτε εκτός των ανωτέρω προθεσμιών, είτε με διαφορετικό τρόπο
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από τον προαναφερόμενο, δεν εξετάζονται.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο προσφέρων (Προσωρινός Ανάδοχος) στον οποίο, βάσει του πρακτικού γνωμοδότησης της Επιτροπής της Α. Π.:
2831.8-1/20696/2020/30-03-2020 Απόφασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Α΄ (ΑΔΑ :6ΣΧΦ4653ΠΩ-85Υ)και σχετικής
Απόφασης του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, πρόκειται να γίνει κατακύρωση, οφείλει,
προ έκδοσης της Απόφασης Κατακύρωσης, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο στην Αναθέτουσα Αρχή εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του από την Υπηρεσία τα
κάτωθι :
Α. Απόσπασμα 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 οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄
147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα με την ιδιότητα μέλους του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε.
καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού φορέα
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα).
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα ρητώς οριζόμενα στην
παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Γ. 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
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χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Εφόσον δεν δύναται να εκδοθεί το προαναφερόμενο πιστοποιητικό, μπορεί να υποβληθεί Ένορκη Βεβαίωση
ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
Δ. Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 80 παράγραφος 12 και 13 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει το σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στο αρμόδιο για
την αξιολόγηση όργανο.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο για τη λήψη σχετικής κατά περίπτωση
απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 6Ο
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ως χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται το διάστημα των επτά (07) μηνών από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από
τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με επτά (07) μήνες . Μετά την λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά
ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της
διακήρυξης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από
το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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ΑΡΘΡΟ 8ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Προσφέρων υποχρεούται – κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) – στην υποβολή
Εγγύησης συμμετοχής ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος σαράντα (40) επιπλέον
ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και καταπίπτει σε περίπτωση που ο προσφέρων αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες ως προς τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 73 έως 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), αν δεν προσκομίσει ή δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή εν γένει δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μίας ή περισσοτέρων των απαιτήσεων των
κριτηρίων επιλογής και εάν δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας εκτός Φ.Π.Α. του/των προσφερόμενου/ων τμήματος/τμημάτων.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται- κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 72 του N. 4412/2016 (Α΄ 147) κατά την υπογραφή
της σύμβασης στην υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός
Φ.Π.Α. και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 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. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται στους δεκαπέντε
(15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπάρχουν παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση των ειδών, η επιστροφή της εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Ως προς το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα πιστωτικά ιδρύματα που τις εκδίδουν ισχύουν τα ρητώς
οριζόμενα στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο χρόνος έναρξης παροχής των Υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας ξεκινά από την επομένη ημέρα της
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υπογραφής της/των σχετικής/ων σύμβασης/σεων με ταυτόχρονη σύνταξη της μελέτης (γραπτή εκτίμηση
επαγγελματικού κινδύνου) για τις κτιριακές εγκαταστάσεις με α/α 09 και 14 του πίνακα του προοιμίου της παρούσας, η
οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Η σύμβαση, αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας, θα ισχύει από την επόμενη
ημέρα της υπογραφής της/των σύμβασης/σεων έως και την 31/12/2019. Προσφορά με χρόνο διαφορετικό από τον
παραπάνω αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως χρόνος παροχής των Υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (01) έτους.
Προσφορά με χρόνο μεγαλύτερο από τον παραπάνω αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ο συμβατικός χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δυνατό να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
206 του Ν. 4412/2016, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται προ λήξης του συμβατικού χρόνου.
Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών, όπως αυτές
περιγράφονται στον πίνακα του προοιμίου της παρούσας. Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη
και δαπάνες της προμηθεύτριας εταιρείας.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της/των σύμβασης/εων θα διενεργείται από την επισπεύδουσα υπηρεσία
ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΔΙΛΙΚΥΠ με αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 216 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147).
Η ορισθείσα ως Υπηρεσία Παρακολούθησης της/των συμβάσης/εων θα πρέπει να ελέγχει την καλή εκτέλεση αυτής/ων.
Η παραλαβή των Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια ε πιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής
συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, αξίας από 2.500,00€ έως 60.000,00€ χωρίς
Φ.Π.Α. του Υ.ΝΑ.Ν.Π., τμηματικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Θ του τεύχους των τεχνικών
προδιαγραφών.
Εν συνεχεία, η ως άνω Επιτροπή Παραλαβής θα αποστείλει τα συνταχθέντα πρωτόκολλα τμηματικής παραλαβής
στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (εις
τριπλούν), για περαιτέρω ενέργειες πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, μετά την εκάστοτε παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και την
προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’
ελάχιστο τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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α. Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
β. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
δ. Οτιδήποτε άλλο ζητηθεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερέβη τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων
υπόψη των παρατάσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στoν Ανάδοχο ειδική όχληση με συγκεκριμένη περιγραφή των απαιτούμενων από
την πλευρά του ενεργειών και συγκεκριμένη προθεσμία συμμόρφωσης, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν
παρέλθει η προθεσμία χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύμβαση, όταν η σύμβαση δεν
υπεγράφη ή οι υπηρεσίες δεν παρασχέθησαν με ευθύνη του φορέα, καθώς και όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Αναφορικά με τις επιβαλλόμενες στον έκπτωτο οικονομικό φορέα κυρώσεις, έχουν εφαρμογή τα ρητώς οριζόμενα
στην παρ. 4 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ιδίως να προβεί σε μονομερή λύση της σύμβασης εφόσον συντρέχουν οι
προβλεπόμενες από το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 προϋποθέσεις, καθώς και στην επιβολή των προβλεπόμενων από
το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 κυρώσεων για εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€#
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) καθώς και τους επιμέρους προϋπολογισμούς
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα του προοιμίου της παρούσας
2. Η δαπάνη θα βαρύνει:
(i) Τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑΝΠ , ειδικός φορέας 1041-502-0000000, λογαριασμός 2420902001 και μέχρι του
ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #14.000,00€#.
(ii) Τον Προϋπολογισμό Κεντρικού Λογαριασμού ΚΝΕ και του Προϋπολογισμού Παγίας Προκαταβολής ΚΝΕ ΔΟΔ/ΤΕΟΘ
ΚΑΕ 0419/(Α) μέχρι του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ #22.000,00€#.
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3. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
-Οι υπηρεσίες υπόκεινται στις παρακάτω κρατήσεις (επί της καθαρής συμβατικής αξίας), οι οποίες βαρύνουν τον
προμηθευτή :


4% επί της καθαρής αξίας υπέρ Μ.Τ.Ν.



2% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν.



Τέλος Χαρτοσήμου 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. - Ε.Λ.Ο.Α.Ν.)



0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.



0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.



Τέλος Χαρτοσήμου 3% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. - Α.Ε.Π.Π.)



Ο.Γ.Α. χαρτοσήμων 20% επί του αθροίσματος Τελών Χαρτοσήμου 2% και 3%

Επί της τιμολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%.
3.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσης.
4. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού.
5. Η σύμβαση υπογράφεται από τον ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση
αυτού στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 3 ο
(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Λιμάνι Πειραιά), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τίθεται από την Αναθέτουσα
Αρχή και η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, αλλιώς θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 105 και 203 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
6. Ο Ανάδοχος κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) δεσμεύεται να τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τους οικονομικούς φορείς για
τους οποίους δύναται να αποδείξει αθέτηση τήρησης των υποχρεώσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσης.
7. Για ότι δεν προβλέπεται από το κείμενο της παρούσης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως
ισχύει.
8. Η παρούσα με τα συνημμένα της να καταχωρηθεί στo διαδικτυακό τόπο του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) και του
ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr).
9. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.-
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS KONSTANTINOU
Ημερομηνία: 2020.05.11 11:19:20 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
α. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Σελ. 08).
β. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής (Σελ. 02).
γ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (Σελ. 01)
δ. Υπόδειγμα Τ.Ε.Υ.Δ. (Σελ. 17)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (μέσω Ηλ/κού Ταχ/μείου) :
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 20.000€ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. ΥΝΑΝΠ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Θεώνη (ΔΠ)
2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ ΔΙΛΙΚΥΠ
3. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.Α ΚΤ./ΔΠ ΣΤ΄
4. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ –
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
6. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΣΠΜ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
7. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
8. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ
10. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ
11. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΣΠΜ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
12. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
13. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ
14. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΑΕΝ Μ / ΧΙΟΥ
15. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ
16. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ ΚΕΣΕΝ Π – Μ
17. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
18. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΕΒ

ΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω Ηλ/κού Ταχ/μείου) :
1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
3. ΔΙ.Π.Ε.Α. Α΄
4. ΔΕΚΝ
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ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΣΕΝ, ΤΗΝ Ε/Β ΑΛΣΕΛ.ΑΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΑΔΑ: 6Ο8Α4653ΠΩ-5ΨΘ

20PROC006682137 2020-05-11

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ΔΣΕΝ,
την Επισκευαστική Βάση ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Ελευσίνας και το Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της Ακτής Βασιλειάδη,
διάρκειας ενός έτους, καθώς επίσης και στην σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
όπου αυτή απαιτείται (άρθρο 8 του ΠΔ 17/96). Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. Οι
υποψήφιοι, πριν την υποβολή της τεχνικής προσφοράς, υποχρεούνται να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις
των εν λόγω κτιρίων προκειμένου να λάβουν γνώση της υφιστάμενης κατάστασής τους. Μετά την
επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, οι υποψήφιοι με την τεχνική προσφορά να καταθέσουν βεβαίωση
σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσης.
2. Οι ώρες απασχόλησης του Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3850/2010, για το
προσωπικό που εργάζεται στις ΔΣΕΝ, την Επισκευαστική Βάση ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Ελευσίνας και το Κεντρικό
κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της Ακτής Βασιλειάδη, περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
3. Επίσης στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται oι σχολές και οι λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις, για τις οποίες
οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, μπορούν να υποβάλλουν, είτε συνολική προσφορά (για όλα τα κτίρια του πίνακα
που ακολουθεί) είτε τμηματική για κάθε κτίριο :
Α/Α

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΕΣΕΝ ΡΗ/ΡΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΣΠΜ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΕΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΕΝ ΚΥΜΗΣ
ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΣΣΠΜ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ
ΑΕΝ Μ / ΧΙΟΥ
ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ
ΚΕΣΕΝ Π – Μ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΩΡΕΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΜΕ ΦΠΑ 24% &
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΕΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV

ΜΕΕΚ (ΜΕ ΦΠΑ 24%

71317210-8

ΠΙΝΑΚΑΣ

& ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

#75#

#1.900,00€#

-

#25#
#50#
#50#
#25#
#25#
#50#
#50#

#700,00€ #
#1.400,00€#
#2.400,00€#
#1.200,00€#
#1.200,00€#
#2.300,00€#
#1.400,00€#

-

#25#
#25#
#50#
#25#
#50#

#1.400,00€#
#1.250,00€#
#2.250,00€#
#1.250,00€#
#1.350,00€#

#500,00€#
-
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14
15
16

ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΥΝΑΝΠ
ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

#25#
#600#
#50#
#1.200#
#1.200#

#1.000,00€#
#12.000,00€#
#2.000,00€#
#35.000,00€#

#500,00€#

#1.000,00€#
#36.000,00€#

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να έχει τα προσόντα που περιγράφονται στο άρθρο 11 του ν. 3850/2010.
2. Οι επιτρεπόμενες ειδικότητες όπως απαιτούνται από το άρθρο 13 του ν. 3850/2010 είναι:
α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ : Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Χημικός.
β) Πτυχιούχοι ΑΤΕΙ : Τμήματος Μηχανολογίας, Τμήματος Ηλεκτρολογίας, Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής.
γ) Κάθε άλλη ειδικότητα ΑΕΙ & ΑΤΕΙ των οποίων το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις
και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.
3. Ο Τεχνικός Ασφαλείας πρέπει να έχει προϋπηρεσία που υπολογίζεται από την απόκτηση του πτυχίου ή
όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3850/2010.
IIΙ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Ο Τεχνικός Ασφάλειας παρέχει στον εκάστοτε Διοικητή είτε στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδη), υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά,
σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων. Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, το οποίο
σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Ο εκάστοτε Διοικητής είτε η Υπηρεσία
ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδη), έχει υποχρέωση να
λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.
2. Ο Τεχνικός Ασφάλειας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και
συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της
παραγωγικής διαδικασίας.
3. Ο Τεχνικός Ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την
εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και

ΑΔΑ: 6Ο8Α4653ΠΩ-5ΨΘ

20PROC006682137 2020-05-11

πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τον εκάστοτε Διοικητή.
Β. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στον εκάστοτε Διοικητή είτε στην Υπηρεσία
ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδη), οποιαδήποτε
παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να
επιβλέπει την εφαρμογή τους.

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των
ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας
προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Γ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στις ΔΣΕΝ, την Επισκευαστική
Βάση ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Ελευσίνας και το Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της Ακτής Βασιλειάδη, να τηρούν τους
ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας, να τους ενημερώνει και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή
του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
2. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
3. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εκάστοτε
Διοικητή, την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία
του με τον εκάστοτε Διοικητή είτε την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο
επί της Ακτής Βασιλειάδη), για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας
της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
4. Στις κύριες υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας περιλαμβάνεται η αναθεώρηση της γραπτής εκτίμησης
επαγγελματικού κινδύνου για όλους τους εργαζόμενους (άρθρο 8 του ΠΔ 17/96), αν αυτό απαιτείται.
5. Ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
6. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις σχετικές
διατάξεις του Ν.3850/2010.
Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ο Τεχνικός Ασφάλειας υποχρεούται κατά την εκτέλεση του έργου του να συνεργάζεται με το γιατρό εργασίας
πραγματοποιώντας κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
Ε. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
1. Η ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί φάκελο στον οποίο καταχωρούνται αντίγραφα κάθε υπόδειξης,
έρευνας, μέτρησης ή εξέτασης που σχετίζεται με την εκάστοτε ΔΣΕΝ και τις εγκαταστάσεις των
Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ.
2.

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. τηρεί αναλυτικό δελτίο παρουσίας κάθε τεχνικού ασφάλειας με το χρόνο απασχόλησής του
στις ΔΣΕΝ, την Επισκευαστική Βάση ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Ελευσίνας και το Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της Ακτής
Βασιλειάδη , συγκεντρωτικό πίνακα του οποίου υποβάλλει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου. Επίσης,
συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων την οποία υποβάλλει στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση, το
πρώτο δίμηνο του έτους.

3. Το προσωπικό της ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο, που αφορά τόσο την ίδια
όσο και την εκάστοτε εγκατάσταση με την οποία συμβάλλεται.
4. Η ΕΞ.Υ.Π.Π. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, κάθε στοιχείο που
ζητείται, για να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με βάση τη
σύμβαση που υπογράφει.
5. Καταγγελία, λύση ή αλλαγή της σύμβασης δεν μπορεί να οφείλεται σε διαφωνία για θέματα
αρμοδιότητας της ΕΞ.Υ.Π.Π. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία, η λύση ή η αλλαγή της σύμβασης πρέπει
να είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
6. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αναλαμβάνει η ΕΞ.Υ.Π.Π., κατά κανένα τρόπο δε μεταφέρονται σε
εργαζόμενους που απασχολεί.
7. Η ΕΞ.Υ.Π.Π., προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, πρέπει να διαθέτει το
αναγκαίο προσωπικό με την απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθμό.
8. Σε περίπτωση που το ΥΝΑΝΠ δε διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους, όπως για διενέργεια μετρήσεων, εξετάσεων κλπ, η ΕΞ.Υ.Π.Π. μπορεί να διαθέτει δικά
της μέσα ή εξοπλισμό αδαπάνως.
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9. Κατά τα λοιπά, οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις σχετικές
διατάξεις του Ν.3850/2010.
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΕΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Ο εκάστοτε Διοικητής, είτε η Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο επί της
Ακτής Βασιλειάδη), για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας θέτει
στη διάθεσή του το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό από την εκάστοτε εγκατάσταση.
2. Κατά τα λοιπά, οι σχετικές υποχρεώσεις καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια στις διατάξεις του
Ν.3850/2010.
Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο χρόνος έναρξης των Υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας ξεκινά:
I.

Για όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός των ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, από την επομένη ημέρα
της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

II. Για τις σχολές ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ και ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ από την επομένη ημέρα της υπογραφής της
σχετικής σύμβασης με ταυτόχρονη σύνταξη της μελέτης (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού
κινδύνου), η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την επομένη
ημέρα της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Η σύμβαση θα ισχύει για το χρονικό διάστημα του ενός έτους από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της.
Η. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται οι ΔΣΕΝ, η Επισκευαστική Βάση ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ Ελευσίνας και το
Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ επί της Ακτής Βασιλειάδη, όπως αναγράφονται στον πίνακα 1.
Θ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
1. Η τμηματική παραλαβή της μελέτης (γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου) θα γίνει από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΥΝΑΝΠ κατόπιν υποβολής αντιγράφου της στην ΥΝΑΝΠ/ΔΙΛΙΚΥΠ Γ σε
διάστημα δέκα ημερών από τη σύνταξή της. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών πληρωμής μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής.
2. Η τμηματική παραλαβή των παρεχόμενων Υπηρεσιών του Τεχνικού Ασφαλείας θα γίνεται ανά τέσσερεις
μήνες από την έναρξη παροχής υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΥΝΑΝΠ κατόπιν
έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΔΙΛΙΚΥΠ, η οποία θα εκδίδεται
ύστερα από ενυπόγραφη -από τον εκάστοτε Διοικητή είτε στην Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο επί της Ακτής Βασιλειάδη), βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
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Τεχνικού Ασφαλείας (παρουσία, συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου που τηρείται και συνυπογραφή από τον
εκάστοτε Διοικητή είτε από την Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΠ ΣΤ’ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (μόνο για το κτίριο επί της
Ακτής Βασιλειάδη). Η πληρωμή θα καταβληθεί με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών
πληρωμής μετά την έκδοση των πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

(συμπληρώνεται από νόμιμο εκπρόσωπο αναδόχου)
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
(τόπος, ημερομηνία)
Με την παρούσα, η εταιρεία,_________________ (στοιχεία εταιρείας: επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ), η οποία
συμμετέχει στ_________________ (στοιχεία διαγωνισμού):
Βεβαιώνει, ότι κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης, αρμόδιου μηχανικού, έλαβε γνώση για τις κτιριακές
εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζονται Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας
____________________________
(σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ
Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης : ……………………………..
Προς : Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση
Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 3ο Υλοποίησης προμηθειών Συνοπτικών

Διαδικασιών, Ακτή

Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. : 185 10

Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού .............................................................( #..............€#,ευρώ1).
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι

του

δικαιώματος

της

διαιρέσεως

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

......................................................... (#...........................€#)2 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,

ΑΦΜ: ................

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii)

[σε

περίπτωση

νομικού

προσώπου]:

(πλήρη

επωνυμία)

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

ΑΦΜ:

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

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..3
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ............................... (καταληκτική ημερομηνία
υποβολής

προσφορών)

σύμφωνα

με

την

(αριθμό/ημερομηνία)

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

Προκήρυξη.....................................................4 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών / Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα 3ο Υλοποίησης προμηθειών
Συνοπτικών Διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της
σύμβασης : “ .......................................,(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............5
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω διαδικασία απορρέουσες υποχρεώσεις
1

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στη διακήρυξη σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Αναγράφεται ολογράφως
και σε παρένθεση αριθμητικώς (άρθρο 72 Ν. 4412/2016).
2
Όπως ορίζεται στη διακήρυξη
3
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας
4
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.
5
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.
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του/της (................................................- υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (05)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει για σαράντα (40) επιπλέον ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
Προκήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της6.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε7.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6

Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με
την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
7
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Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα

(1)................................
.................................

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. FAX)

Hµεροµηνία έκδοσης .................

ΕΥΡΩ .........................................

Αθήνα ...............................(2).......................................
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/∆ιεύθυνση Προµηθειών και
Εποπτείας Αποθηκών/Τµήµα 3ο (3)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ .........................(4)
Κύριοι,
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούµενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως υπέρ ............................Δ/νση …………......ΑΦΜ......(5),
µέχρι το ποσό
των ...............................(6) στο οποίο και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας για την καλή εκτέλεση από τον παραπάνω των όρων της
Σύµβασης µε αριθµ. ...................(7), για την παροχή υπηρεσιών ..............................(αριθ.προκήρυξης............/.........., ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού...............(8). Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουµε τον ενδιαφερόµενο πελάτη µας µετά την
επιστροφή της παρούσας ή µε βάση την έγγραφη εντολή σας.
2. ∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει µόνο για την καλή εκτέλεση της σύμβασης του πιο πάνω διαγωνισµού επ΄αυτού για τον οποίο
εγγυόµαστε.
3. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση, ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή) ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (05) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας προς εµάς.
4. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ...................................................(9).
5. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
6. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
7. Σηµειώστε, παρακαλούµε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό
ποσοτικού ορίου µε τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις, (ή δηλώνουµε οµοίως µε την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των
διατάξεων για όριο της Τράπεζάς µας σε σχέση µε τις εγγυητικές επιστολές).
∆ιατελούµε µε τιµή
.....................(10).............................

Οδηγίες συµπλήρωσης των κενών διαστηµάτων :
1. Επωνυµία εκδότη εγγύησης
2. Τόπος - χρονολογία
3. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται
4. Στοιχεία της εγγυοδοσίας
5. Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση
6. Το ποσό της εγγύησης αριθµητικά και ολογράφως.
7. Αριθµός της Σύμβασης
8. Είδος και ποσότητα της προµήθειας, αριθμός προκήρυξης, ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
9. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
10. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας, ονοµατεπώνυµο.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία : [ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ/ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ]
-Kωδικός Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 100015969 ]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 Τ.Κ 185 10 Λιμένας
Πειραιώς]
- Αρμόδιος για πληροφορίες : [Αρχικελευστής Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ν. ]
- Τηλέφωνο : 213 137 4590/4593
- Ηλ. Ταχυδρομείο : [ dipea.c@yna.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει) : [www.hcg.gr, www.ynanp.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικο CPV):
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της
ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και των ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ
#36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) (CPV:71317210-8 )»
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:(ΑΔΑΜ:20REQ006473612,20REQ006424779,20REQ006145424,20REQ006264574)
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : {........}
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει) : {....}

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό [...............]
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια […...............]
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με [….]
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……]
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του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
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των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
2.δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5.νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6.παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που
καταδίκες:

σχετίζονται

με

ποινικές

Απάντηση:

Υπάρχει
αμετάκλητη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα
ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α)
Ημερομηνία
της
καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(καταδικαστική απόφαση:
ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxxi:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους Εάν
ναι,
ναΕάν ναι, να αναφερθούν
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής αναφερθούν
λεπτομερείς
ασφάλισης
που
οφείλει λεπτομερείς
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, πληροφορίες
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, [……]
είτε
υπαγόμενος
σε
δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, [……][……][……]
αναφέρετε:
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxvi
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην
προετοιμασία
της
xxx
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή [] Ναι [] Όχι
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
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α) δεν 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,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxxiii, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ/ΤΜΗΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσης διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο
κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και των ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν,
συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iii

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

v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

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

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

x

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

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

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

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

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv
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Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

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

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

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

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

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

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

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

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

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

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

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxii

xxxiii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xxxiv

