ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Υ.ΝΑ.Ν.Π., ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ Υ.ΝΑ.Ν.Π., ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης
& μικροβιοκτονίας Κεντρικού και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π., στεγαζόμενων Κεντρικών Υπηρεσιών
καθώς και Χερσαίων Μέσων του Γρ. Κίνησης Υ.ΝΑ.Ν.Π., στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.
ΙΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
#24.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου).
III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.
ΙV. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (cpv : 90920000-2)
Η παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και μικροβιοκτονίας για τους χώρους του Κεντρικού και
Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π., στεγαζόμενων Κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και Χερσαίων Μέσων του
Γρ. Κίνησης Υ.ΝΑ.Ν.Π., στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID –
19, αφορά τα κτίρια – χερσαία μέσα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί :

Α/Α

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

1

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π.
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ)

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1Ε2, (Κεντρικός Λιμένας
Πειραιάς)

42.000

02

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μονάδας
Υποβρύχιων Αποστολών

Παραλία Αγίου Κοσμά

1.780

03

ΠΑΛΑΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Τσαμαδού και Υψηλάντου
109, Πειραιάς

300

04

ΠΑΛΑΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γρηγορίου Λαμπράκη 150,
Πειραιάς

5.889

05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ

2ας Μεραρχίας 18, Πειραιάς

2.592

06

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ Λ/Φ
(ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ)

Τέρμα Οικονόμου &
Ξανθοπουλίδου Πειραιάς

300

07

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Κολοκοτρώνη 04, Πειραιάς

200

08

ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ Ακτή
Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2,
(Κεντρικός Λιμένας
Πειραιάς)

30
ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. ΜΕΘΟΔΟΣ :
Η απολύμανση & μικροβιοκτονία θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των κτιριακών
εγκαταστάσεων και στα χερσαία μέσα που αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου ΙV του παρόντος
τεύχους, σύμφωνα τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για απολύμανση. Θα χρησιμοποιηθεί το απολυμαντικό
DALCO 100 ή ισοδύναμο εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ., κατάλληλο κατά των ιών και ειδικά των κορονωϊών
με σκοπό την εξουδετέρωση του μικροβιακού φορτίου στις επιφάνειες, και σύστημα εκνέφωσης, ώστε το
απολυμαντικό να κατανεμηθεί σε ολόκληρο τον όγκο των κτιρίων και των χερσαίων μέσων. Οι χώροι όπου
θα εφαρμοστεί το απολυμαντικό θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν το μέγιστο εντός δύο (02) ωρών από το
πέρας της εφαρμογής.
Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ :
Οι εφαρμογές θα πραγματοποιηθούν :
(i) Ανά τρεις (03) ημέρες, απολύμανση - μικροβιοκτονία των χερσαίων μέσων, (α/α 08, πίνακα
παραγράφου IV).
(ii) Μία (01) φορά την εβδομάδα, απολύμανση και μικροβιοκτονία των κοινόχρηστων χώρων των
κτιρίων, (α/α από 01 έως 07, πίνακα παραγράφου IV).
(iii) Μία (01) φορά, ολική απολύμανση και μικροβιοκτονία των κτιρίων, (α/α από 01 έως 07, πίνακα
παραγράφου IV).
(iv) Εβδομαδιαίες απολυμάνσεις των κυλικείων και μαγειρείου, με παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων για τη διαχείριση του Covid-19.
(v) Εφαρμογή απολύμανσης – μικροβιοκτονίας, όσες φορές απαιτηθεί, αδαπάνως για τον Φορέα
μας, σε χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων και στα χερσαία μέσα που αναφέρονται στον πίνακα, (α/α
από 01 έως 08), της παραγράφου ΙV, του παρόντος τεύχους, που θα υποδειχθούν από την Επισπεύδουσα
Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄), σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτου κρούσματος κορωνοϊού
ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υγειονομική Υπηρεσία του φορέα μας.
Όλες οι προαναφερόμενες εφαρμογές θα πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες ή μη
εργάσιμες ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως με την Επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.
ΣΤ΄.

VΙ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ως τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζονται τα κτίρια του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τα χερσαία μέσα, όπως
αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου ΙV του παρόντος τεύχους.
VΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί από την επομένη της υπογραφής της σχετικής
σύμβασης και για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, με τον τρόπο και την συχνότητα που
περιγράφεται στο εδάφιο Β, της παραγράφου V, του παρόντος τεύχους.
VIIΙ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Για κάθε εφαρμογή απολύμανσης – μικροβιοκτονίας που θα πραγματοποιηθεί, θα συνταχθεί
πιστοποιητικό απολύμανσης από τον υπεύθυνο επιστήμονα της αναδόχου εταιρείας.
ΙΧ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
(i) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών θα διενεργείται από την
Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν τεύχος.
Η Επισπεύδουσα Υπηρεσία, Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ θα πρέπει να ελέγχει την καλή εκτέλεση της
σύμβασης και με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών, θα συντάξει βεβαίωση περί ορθής ή μη
εκτέλεσης της σύμβασης την οποία και θα αποστείλει στην Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄. Στην περίπτωση
που διαπιστωθούν αποκλίσεις, στην εν λόγω βεβαίωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται με σαφήνεια οι
όροι της σύμβασης που δεν τηρήθηκαν. Επιπρόσθετα θα υποβάλει, με την υπηρεσιακή βεβαίωση, τα
πιστοποιητικά απολύμανσης στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. Γ΄, προκειμένου εκκινήσει η διαδικασία
παραλαβής.
(ii) Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παραλαβών του Υ.ΝΑ.Ν.Π., κατόπιν έκδοσης της προαναφερόμενης βεβαίωσης από την Επισπεύδουσα
Υπηρεσία (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ ΄), σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και με τα οριζόμενα
στο παρόν τεύχος. Τo συνταχθέν πρωτόκολλo θα αποσταλεί εις τριπλούν στη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α.
Γ΄, για περαιτέρω ενέργειες πληρωμής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι :
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄),
γ) Ο τίτλος της προμήθειας «Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης & μικροβιοκτονίας Κεντρικού και

Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π., Στεγαζόμενων Κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και Χερσαίων Μέσων
του Γρ. Κίνησης Υ.ΝΑ.Ν.Π., στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού
COVID – 19»,
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (02/04/2021),
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον
φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό
που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος).
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί :
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει
λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους και προδιαγραφές του παρόντος
διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θα πρέπει να είναι θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα μέσω της Eνιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και τα
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς νομίμως επικυρωμένα.
Β. Βεβαίωση Ασκήσεως Επαγγέλματος του Υπεύθυνου Επιστήμονα.
Γ. Βεβαίωση εξοπλισμού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει του τουλάχιστον έξι (06) μηχανήματα
ψυχρής εκνέφωσης και δύο (02) συσκευές μικροβιοκτονίας ξηρού ατμού.
Δ. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών απολύμανσης μέσα στο τελευταίο έτος από Δημόσιους
φορείς σε έργα εκτάσεων άνω των 40.000 τ.μ.
Ε. Γνώσεις Πιστοποιημένες Συμβουλευτικής Υγιεινής & Ασφαλείας Τροφίμων για την εβδομαδιαία
ανάθεση απολυμάνσεων των κυλικείων και την ενημέρωση των καταστημάτων Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος.
ΣΤ. Yπεύθυνη δήλωση απασχόλησης τουλάχιστον τεσσάρων (04) απολυμαντών για να
διασφαλίζεται η άμεση εξυπηρέτηση.
Ζ. Τουλάχιστον τρεις (03) βεβαιώσεις εμπειρίας απολυμάνσεων σε σκάφη, σε περίπτωση που
προκύψει εκτάκτως ανάλογη ανάγκη.
Η. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 & Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης
παρασίτων ΕΝ 16636:2015.

2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να
συμπεριλάβουν τα κάτωθι :
1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται
υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία - μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. - για την παροχή υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες).
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
% Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται
και η οικονομική προσφορά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω της
Επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄) για την υποβολή των δικαιολογητικών
ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), σε σφραγισμένο
φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του.
Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο
της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, 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 στα 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. 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.
Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Eν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση
δύναται να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της Eνιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής 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).
Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 12 και 13, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών η
ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Α΄
147), απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ» πληρούν τις προϋποθέσεις.

