1

Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ
Καβάια 30/10/2013
Α.Π. :1445

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖ ΥΔΡΑΗΑ
ΕΩΝΖ ΛΗΜΔΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΛΗΜΔΝΑ <ΦΗΛΗΠΠΟ Β”>
Α.' ΜΔΡΟ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ :
Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Καβάιαο Α.Δ. (Ο.Λ.Κ. Α.Δ.), έρνληαο ππφςε:
α. Το από 19/1/1939 Β.Δ.( ΦΕΚ 24 τ. Α του 1939 «περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών
Ταμείων κειμένων διατάξεων».
β. Τον Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄τ. 145 /27-6-2001), «Περί ……..- Μετατροπής Λιμενικών Ταμείων
σε Ανώνυμες Εταιρείες», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ. Τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄τ.285/19-12-2001), «Περί Αιγιαλού παραλίας και άλλες διατάξεις»,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
δ. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ. Την αριθ. 13/21/2-10-2013 Απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δεκφζην Αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε
πξνζθνξά, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηε ρεξζαία δψλε Ληκέλα
Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα <ΦΗΛΗΠΠΟ Β” >
Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ (20.000€)
ρσξίο ην Φ.Π.Α. γηα έλα (1) έηνο. Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη δχν(2) έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, κπνξεί δε λα παξαηαζεί κνλνκεξψο θαη ππνρξεσηηθά γηα ηνλ αλάδνρν απφ
ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. κέρξη έλα ηξίκελν κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ.
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Ζ παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα
γξαθεία ηνπ Ο.Λ.K. κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξν ηεο δεκνπξάηεζεο ηεο ππεξεζίαο. Θα
δηαηίζεηαη δε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο αληί ηνπ πνζνχ ησλ δέθα επξψ (€10,00) επξώ.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν

1.

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ :

1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηελ
Ο.Λ.Κ. Α.Δ., ηελ πξνζθνξά ηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 10:00 ώξα ηεο Σξίηεο 26
Ννεκβξίνπ 2013
1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο εμήο:

1.2.1.

ΠΡΟΧΠΗΚΧ 'Ζ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ:

1.2. * ην ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ., ηηο εξγάζηκεο εκέξεο κέρξη ηελ 10:00
ώξα ( κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο) ηεο Σξίηεο 26 Ννεκβξίνπ 2013
1.2.2.

Σαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ Α.Δ.
ΑΒΔΡΧΦ 1
ΚΑΒΑΛΑ Σ.Κ.65403
ηελ πεξίπησζε απηή ε πξνζθνξά πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ Γξακκαηεία ηεο
Ο.Λ.Κ. Α.Δ. (κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο), ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
πξνεγνπκέλε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη : Γεπηέξα 2511-2013
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε θιεηζηφ θάθειν θαη ζθξαγηζκέλν κε ηελ
ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Πάλσ ζηνλ θάθειν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη
επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία :
- Πξνζθνξά γηα ηνλ Γηαγσληζκφ αλάδεημεο αλαδφρνπ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζηε
ρεξζαία δψλε Ληκέλα Καβάιαο θαη ηνπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα <ΦΗΛΗΠΠΟ Β΄>
- Ο αξηζκφο ηεο Γηαθήξπμεο
- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
- Σα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ ( Πιήξεο επσλπκία ππνςεθίνπ, δηεχζπλζε,
αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, E-MAIL).
- Ο Απνδέθηεο: Οξγαληζκφο Ληκέλνο Καβάιαο Α.Δ
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1.4.

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα πεξηέξρνληαη έγθαηξα ζηελ Ο.Λ.Κ . Α.Δ. (ζχκθσλα
κε ηνλ αξηζ. πξση. Ο.Λ.Κ Α.Δ.) ζα γίλνληαη δεθηνί θαη ζα απνζθξαγίδνληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη ψξα φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.2.1 ηνπ
άξζ.2 ηεο Γηαθήξπμεο.

1.5.

Καζπζηεξήζεηο πνπ ζα νθείινληαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία (ηαρπδξνκεία, δηαλνκείο, κέζα
ζπγθνηλσλίαο θ.ι.π.) θαη πνπ ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηε κε εκπξφζεζκε θαηάζεζε ηνπ
θαθέινπ πξνζθνξάο ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ., ραξαθηεξίδνληαη απαξάδεθηεο θαη βαξχλνπλ
νπσζδήπνηε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο απφ
ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ (θπξίσο θαθέινπ θαη ππνθαθέισλ) πνπ
είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.

1.6.

Οη ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, εθφζνλ
ζπληάζζνληαη απφ Έιιελεο πνιίηεο ζηελ Διιάδα, έρνπλ ηνλ ηχπν πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄75), φπσο ηζρχεη θαη απαηηείηαη λα θέξνπλ
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο ηνπο, φπσο ν λφκνο νξίδεη.

1.7.

Πξνζθνξέο λνκηθψλ πξνζψπσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία
πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζή ηνπο, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή θαζελφο.
Δπί πξνζθνξψλ θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ, απηφ ηζρχεη γηα θάζε λνκηθφ πξφζσπν – κέινο
ηνπο.
Ζ έλσζε ή ε θνηλνπξαμία πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία
ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε,
είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ
πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ.
Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.

2.

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

1.3. 2.1.

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 10.00 ώξα ηεο Σξίηεο 26 Ννεκβξίνπ 2013

απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηελ αίζνπζα Γ/Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
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2.2.

Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά,
φπσο αλαγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην άξζξν 5.1. ηεο Γηαθήξπμεο. Σα ηερληθά ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» καδί κε ηα ζηνηρεηά ηνπ απνζηνιέα.

2.3. Σα Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» (επί πνηλή
απνθιεηζκνύ)
2.4.

Τπνγεγξακκέλν πηζηφ αληίγξαθν ηεο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΥΩΡΗ ΣΗ
ΣΗΜΔ, ζα ζπλππνβιεζεί καδί κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο .

2.5.

Οη θάθεινη Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη
δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
‘’ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ‘’ θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.

2.6.

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζε δχν αληίηππα, έλα Πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν. ην
έλα θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΄΄ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ΄΄.
Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ην άιιν αληίηππν (αληίγξαθν),
ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε ην πξσηφηππν. Κάζε ζειίδα ηνπ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟΤ ζα
πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.

2.7.

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη
θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα.

2.8.

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ κε
ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
 Απνζθξαγίδεηαη κφλν ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
Σερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά
αλά θχιιν.
2.8.2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ
θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθό ην νπνίν ππνγξάθεη.
2.8.3. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’
έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν,
4
41

5

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ
πξφζθιεζε .
2.8.4. Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, απνζθξαγίδνληαηγηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ Γ. . ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
επηζηξέθνληαη.
2.8.5. ηελ απνζθξάγηζε δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο πνπ ππέβαιαλ
παξαδεθηέο πξνζθνξέο ή εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνί ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ θαινχληαη απφ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο λα παξαζηνχλ, κε ηελ ηήξεζε
εχινγεο θαηά ηηο πεξηζηάζεηο πξνζεζκίαο.
Καηά ηελ απνζθξάγηζε αλαθνηλψλνληαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο εηο επήθνν ησλ
παξηζηακέλσλ.
Οη πξνζθνξέο πνπ απνζθξαγίδνληαη θαη νη ηηκέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο
θαηαρσξνχληαη ζε πξαθηηθό πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο.
2.8.6. Μεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ γλσκνδνηεί
πξνο ηελ εηαηξία γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μεηά ηελ
αλάδεημε απφ ην Γ ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ. απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
πξνζσξηλή θαηαθχξσζε, θαη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζην
άξζξα 5.2. ηεο Γηαθήξπμεο.

3.

ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ Δπηρεηξήζεηο (αηνκηθέο ), Ννκηθά Πξφζσπα, ,
πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν
ηεο ζπληήξεζεο - θαηαζθεπήο θεπνηερληθψλ έξγσλ πξαζίλνπ (θπηηθήο παξαγσγήο ή θαη άιισλ
παξεκθεξψλ θιάδσλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνπνλίαο).
Έρνπλ εκπεηξία, ζην αληηθείκελν ηεο ζπληήξεζεο, κε έξγα ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο,
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο, ε νπνία ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο, φηη ήηαλ
αλάδνρνη ζε εθηέιεζε έξγσλ κε αληηθείκελα ζπληήξεζεο πξάζηλνπ- έξγα θεπνηερλίαο θαη πνπ
ζα απνδεηθλχνληαη, κε επίζεκα παξαζηαηηθά , απφ ην αξκφδην επηκειεηήξην , νηθνλνκηθή
εθνξία θαζψο θαη άιινπο λφκηκνπο θνξείο.
5
51

6

4.

ΚΩΛΤΜΑΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

4.1

Απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσο ν Τπνςήθηνο ή

Πξνζθέξσλ, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο:
4.1.1. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ.
4.1.2. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο Πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26−5−1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ
πκβνπιίνπ.
4.1.3. Απάηε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ησλ
Οηθνλνκηθψλ πκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.
4.1.4. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1
ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10−6−1991 γηα ηελ Πξφιεςε
Υξεζηκνπνίεζεο ηνπ Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο γηα ηε Ννκηκνπνίεζε
Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο.
4.2.

Απνθιείεηαη επίζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ζπκβάζεσο ν Τπνςήθηνο ή

ν Πξνζθέξσλ, γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρεη θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
4.2.1. Σειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
4.2.2. Έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο,
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα
δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ.
4.2.3. Έρεη θαηαδηθαζηεί κε απφθαζε πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ην δίθαην
ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη αδίθεκα ζρεηηθφ
κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή ηνπ. Καηά αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 4
ηνπ Ν.3316/05 γηα ηηο κειέηεο ηερληθψλ έξγσλ ηέηνηα αδηθήκαηα ζεσξνχληαη ηα
αθφινπζα: ππεμαίξεζε ,απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία,
δφιηα ρξεσθνπία.
4.2.4. Έρεη δηαπξάμεη απνδεδεηγκέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. Ζ δηάπξαμε ηνπ
αδηθήκαηνο δηαπηζηψλεηαη κε νπνηνλδήπνηε θαηάιιειν ηξφπν απφ ηελ Δηαηξία.
4.2.5. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο,
ή ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
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4.2.6. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ θαη
ηειψλ ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο ρψξαο, φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, ή ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ.
4.2.7. Γελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην
4.2.8. Δίλαη έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ή δελ έρεη παξάζρεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο.
4.2.9. Σνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο κε ακεηάθιεηε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ (π.δ. 118/2007 Φ.Δ.Κ. Α΄ 150). Αλ ν απνθιεηζκφο επηβιήζεθε γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην θψιπκα ζπκκεηνρήο ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα απηφ.
Δπίζεο απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία :
Όζα Φπζηθά ή Ννκηθά πξόζσπα θαηαζέζνπλ ζην δηαγσληζκό πξνζθνξά θαη σο
θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή, όπσο ζύκπξαμε, έλσζε,
θνηλνπξαμία θ.ι.π.
Όζα Φπζηθά ή Ννκηθά πξφζσπα ηνπ Δμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο
θπξψζεηο κε ηηο παξαπάλσ .
4.3. Δθφζνλ δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ λνκίκσλ
εθπξνζψπσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε Δηαηξία κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηηο αξκφδηεο
αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. Αλ πξφθεηηαη γηα Τπνςήθην ή
Πξνζθέξνληα εγθαηεζηεκέλν ζηελ αιινδαπή, ε Δηαηξία κπνξεί λα δεηεί ηε ζπλεξγαζία
ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
4.4. Δπί Τπνςεθίσλ ή Πξνζθεξφλησλ πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα, ηα θσιχκαηα ησλ
παξαγξάθσλ 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4. θαη 4.2.3., 4.2.4., αθνξνχλ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπν ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ. (ΠΓ 118/2007 άξζξν 6 παξ.2.γ(3)-δ(1)).

5.
5.1.

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ :
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ ζπλέρεηα :
5.1.1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο.
5.1.2. Τπεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα
ζπκκεηνρήο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, φηη δελ
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ππάξρνπλ ιφγνη λα πηζηεχνπλ πσο ηα θσιχκαηα απηά ζα ζπληξέμνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεψλ ηεο θαη φηη
αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ ηνπο θαηαθπξσζεί ε ζχκβαζε, λα
πξνζθνκίζνπλ, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα παξαθάησ έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά, ( φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 5.2.), θαηά πεξίπησζε ηα
νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
αξζξ. 2.8.6. Δπίζεο ζα αλαθέξνληαη ζε απηήλ (ηελ ππεχζπλε δήισζε) νη ηπρφλ
λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.
5.1.3. Οη Τπεχζπλεο δειψζεηο, αλαθνξηθά κε ηελ έιιεηςε ησλ νξηδφκελσλ θσιπκάησλ
ζην άξζξν 4 ππνγξάθνληαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ
εηαηξηψλ απηψλ, ή απφ ηνπο εηδηθά λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ.
Οη Γηαγσληδφκελεο ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ μερσξηζηή Τπεχζπλε
Γήισζε γηα θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπο, ππνγξακκέλε απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ
κέινπο. Απφ ηελ ππνβιεζείζα δήισζε πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη ζαθψο φηη δελ πθίζηαηαη
ιφγνο απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ Γηαγσληδφκελνπ, αιιηψο απνθιείεηαη.
5.1.4.α.Σα Ννκηθά πξφζσπα ππνβάιινπλ επίζεο πιήξε ζεηξά εγγξάθσλ λνκηκνπνίεζήο
ηνπο, δειαδή ηα εμήο:
 ε πεξίπησζε Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ (Α.Δ.):
(α) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη αληίγξαθα ησλ ΦΔΚ, φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο.
(β) Πξφζθαην (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο
(ΓΔΜΖ) πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ.
(γ) Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε
άδεηα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο νχηε έρνπλ ππνβιεζεί δηθαηνινγεηηθά, απφ ηα νπνία
λα πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία απνθάζηζε ηε δηάιπζή ηεο θαη ηε ζέζε ηεο ζε
εθθαζάξηζε.
(δ) Δπίζεκν αληίγξαθν ηεο Απφθαζεο, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ην
ηειεπηαίν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαη ΦΔΚ, φπνπ έγηλε ε αληίζηνηρε
δεκνζίεπζή ηνπ. (εκείσζε: Δάλ ηελ πξνζθνξά ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο
εηαηξείαο θπζηθφ πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηήο, φπσο
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απηφο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ έγγξαθα, απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε επίζεκνπ
αληηγξάθνπ ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε
ζρεηηθή πιεξεμνπζηφηεηα).
 ε πεξίπησζε Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Δ.Π.Δ.):
(α) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ή ηνπ ηειεπηαίνπ θσδηθνπνηεκέλνπ
θαηαζηαηηθνχ θαη αληίγξαθα ησλ ΦΔΚ, φπνπ έγηλαλ νη αληίζηνηρεο δεκνζηεχζεηο.
(β) Πξφζθαην (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί θαηαζηαηηθψλ
ηξνπνπνηήζεσλ απφ ηε αξκφδηα αξρή ΓΔΜΖ.
 ε πεξίπησζε Οκνξξύζκσλ ή Δηεξνξξύζκσλ Δηαηξεηώλ (Ο.Δ. ή Δ.Δ.):
(α) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
εηαηξείαο θαη ησλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ, ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ηνπ
ΓΔΜΖ πεξί θαηαζηαηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ.
(β) ε πεξίπησζε ύκπξαμεο ππνςεθίσλ κε ηελ ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο κε
νπνηαδήπνηε κνξθή, όπσο ζύκπξαμε, έλσζε, θνηλνπξαμία θ.ι.π., όια ηα
έγγξαθα ζηνηρεία ηα απαηηνύκελα παξαπάλσ, ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο
ρσξηζηά.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ δειψζεηο ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ θάζε κέινπο
ρσξηζηά θαη ζε πεξίπησζε Α.Δ. επίζεκν αληίγξαθν ζρεηηθήο Απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο θάζε
εηαηξείαο, φπνπ ζα αλαθέξνληαη ξεηά:
(α) Ζ απνδνρή ηεο ζχκπξαμεο γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
(β) Θα δηνξίδεηαη κία απφ ηα κέιε ζαλ θνηλφο αληηπξφζσπνο ηεο ζχκπξαμεο
απέλαληη ζηελ Ο.Λ.Κ. ΑΔ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα έρεη ηελ
αλέθθιεηε εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ησλ ππνινίπσλ γηα λα εθπξνζσπεί ηε
ζχκπξαμε θαη λα δεζκεχεη ηηο ζπκπξάηηνπζεο απέλαληη ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. θαη
γεληθφηεξα λα ελεξγεί θαη λα δειψλεη θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ηεο ζχκβαζεο.
(γ) Θα δειψλνπλ φηη επζχλνληαη αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν ε θάζε κία απ’ απηέο
γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε απέλαληη ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
(δ) Θα δεζκεχνληαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε ζα ζπληάμνπλ
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ., ζην νπνίν ζα
ζπκπεξηιάβνπλ ππνρξεσηηθά φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία α, β θαη γ αλαγξαθφκελα.
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Οη πλεηαηξηζκνί
Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
5.1.4.β .1) Απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ νξγάλνπ, γηα ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζην δηαγσληζκφ πνπ εγθξίλεη θαη παξέρεη ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν
ή άηνκα (λφκηκνο εθπξφζσπνο) εμνπζηνδφηεζε γηα λα ππνγξάςεη φια ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνζθνξά.
2) Έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε πξνο ην πξφζσπν (λφκηκν εθπξφζσπν) πνπ ζα
θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά, ζα παξαζηεί ζηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο ζε φια ηα
ζηάδηά ηεο θαη κε ηνλ νπνίν ζα επηθνηλσλεί ε αλαζέηνπζα αξρή γηα νηνδήπνηε ζρεηηθφ
κε ην δηαγσληζκφ ζέκα. (Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κέζσ
αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπνο).
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΟΜΗΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

5.2.

Σα πηζηνπνηεηηθά ζα ππνβιεζνχλ ζε πξσηφηππν ή θπξσκέλν αληίγξαθν θαη ζα είλαη ηα
εμήο:
ΓΗΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (Ζκεδαπά-Αιινδαπά):

•

Ζκεδαπά
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα
πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ αξζξ. 4 ηεο Γηαθήξπμεο (ν λφκηκνο
εθπξφζσπφο ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη
εθπξνζψπεζεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ), δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ίδην
άξζξν.

•

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα
θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ 4.2.1. θαη 4.2.2

•

Θεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηά εηδηθφηεηα θαη γηα ην νπνίν έρεη ππνρξέσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ζεψξεζε ηέηνηαο
θαηάζηαζεο απφ δεκφζηα αξρή, ζα ππνβάιιεηαη θαηάζηαζε πνπ ε αθξίβεηά ηεο ζα
βεβαηψλεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ.
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•

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986,ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
ππνςεθίνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο Οξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο
νπνίνπο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.

•

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο δειψλεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, απφ ηα
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.

•

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.

•

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο πεξίπησζεο, εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία
ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ.

•

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε
εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη
κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.

•

Πίλαθαο κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ εθηέιεζε


•

Αιινδαπά
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζρεηηθά
έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο ησλ εηαηξηψλ απηψλ, δελ έρνπλ
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα
αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

•

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ
4.2.1. θαη 4.2.2 .
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•

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε
ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.

•

Θεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηά εηδηθφηεηα θαη γηα ην νπνίν έρεη ππνρξέσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ζεψξεζε ηέηνηαο
θαηάζηαζεο απφ δεκφζηα αξρή ,ζα ππνβάιιεηαη θαηάζηαζε πνπ ε αθξίβεηά ηεο ζα
βεβαηψλεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ.

•

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή, αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
δήισζε, ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ππνςεθίνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα
θαηαβάιιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.

•

Πηζηνπνηεηηθφ φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο δειψλεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ,απφ ηα
νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ δεκνζίεπζεο.

•

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.

•

Πίλαθαο κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ εθηέιεζε


•

πλεηαηξηζκνί
Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα αδηθήκαηα ηνπ
άξζξνπ 4 ηεο Γηαθήξπμεο.
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•

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη θάπνην απφ ηα θσιχκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ
4.2.1. θαη 4.2.2

•

Θεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί ν
ππνςήθηνο αλάδνρνο θαηά εηδηθφηεηα θαη γηα ην νπνίν έρεη ππνρξέσζε πιεξσκήο
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο .Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε ε ζεψξεζε ηέηνηαο
θαηάζηαζεο απφ δεκφζηα αξρή ,ζα ππνβάιιεηαη θαηάζηαζε πνπ ε αθξίβεηά ηεο ζα
βεβαηψλεηαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςεθίνπ.

•

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ή έλνξθε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή ,αλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςεθίνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
δήισζε, ππεχζπλε δήισζή ηεο ελψπηνλ δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, ζηελ νπνία ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηνπ ππνςεθίνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο
γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.

•

Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ ν ππνςήθηνο
δειψλεη ζηελ ππεχζπλε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ,απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.

•

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο.

•

Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.

•

Πίλαθαο κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ εθηέιεζε.

•

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη,
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά


•

Δλώζεηο Πξνκεζεπηώλ-Κνηλνπξαμίεο.
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ
Έλσζε.

• Αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο
ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. (Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ζα πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ). ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο
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ηζνινγηζκψλ επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ησλ αληίζηνηρσλ θνξνινγηθψλ
δειψζεσλ.
•

Πίλαθαο κε ηα θπξηφηεξα έξγα πνπ εθηέιεζε

ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ
θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή
απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ
πκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
δελ βξίζθεηαη ζε αληίζηνηρε θαηάζηαζε.
Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα
αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο
ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν αλάδνρνο.
ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο
5.3.

Ζ κε έγθπξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ

παξφληνο ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.
Ζ Δηαηξία κπνξεί λα θαιεί ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο λα ζπκπιεξψλνπλ ή λα
δηεπθξηλίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιαλ εκπξνζέζκσο θαη ζχκθσλα κε ηε
Γηαθήξπμε γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
δηαθήξπμε.
5.4. Σα λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ζα ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά
ζε πξσηφηππν μελφγισζζν θείκελν θαη ζε θπξσκέλε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα.

6.

ΔΓΓΤΖΔΗ
6.1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ Πηζησηηθά Ηδξχκαηα ή άιια Ννκηθά Πξφζσπα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε
ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Οη εγγπήζεηο απηέο ζα είλαη ζε Δπξψ. Σα αληίζηνηρα
έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Ωο επίζεκε κεηάθξαζε λνείηαη εθείλε πνπ
γίλεηαη απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή δηθεγφξν ή άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν
πξφζσπν
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6.2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή- πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε - ην πηζησηηθφ ίδξπκα
αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κε κφλε ηε δήισζε
εθείλνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη
ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).
6.3. Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ:
-

Σελ εκεξνκελία έθδνζεο,

-

ηνλ εθδφηε,

-

ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απεπζχλεηαη,

-

ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο εγγχεζεο,

-

ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,

-

ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη
ε εγγχεζε,

-

ηνπο φξνπο φηη:
•

ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη
ηεο έλζηαζεο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο.

•

ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ
δηαγσληζκφ (Ο.Λ.Κ. Α.Δ.) θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο ηνπ εθδφηε, αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή
κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε.

•

ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη
ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν.

•

o εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.

6.4. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:
6.4.1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 5% (πέληε ηνηο εθαηφ) επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο
πνπ αλαγξάθεηαη ζην Μέξνο Α΄ (Γεληθνί Όξνη) ηεο Γηαθήξπμεο δει. 2.000 (δπν
ρηιηάδεο επξώ)
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Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 6.3
θαη ηα αθφινπζα:
•

Σελ ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ θαη ην ζθνπφ ηνπ
δηαγσληζκνχ.

•

Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη
ηνπιάρηζηνλ επί έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε κε αλνρή πέληε ( 5 ) εκεξψλ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ παξαηείλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο γηα ηζφρξνλε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πκκεηνρήο.
Αλαγθαία ζηνηρεία εγγχεζεο ζπκκεηνρήο θαηά ηελ ππνβνιή ηεο κε ηελ
πξνζθνξά είλαη:
-

ε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν
πνζφ κε κφλε ηελ δήισζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη,

-

ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο,

-

ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,

-

ε εκεξνκελία έθδνζήο ηεο,

-

ηα ζηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη.

Σπρφλ ειιείςεηο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο πέξαλ ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ
κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη εθ ησλ πζηέξσλ εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ απφ ηελ
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηελ Τπεξεζία.
6.4.2. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα
θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ( δέθα ηνηο εθαηφ ) ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο,
ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη πιένλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ
άξζξνπ 6.3. θαη ηα αθφινπζα:
•

Toλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπλάπηεηαη.

•

Σνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη ηεο
επηζηξνθήο ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε.
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6.5. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ αλάδνρν, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ, επηζηξέθεηαη κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο. Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ
ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο θαηαθχξσζεο.
6.6. Πξνζθνξέο ρσξίο πξνζήθνπζα εγγχεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ
ιακβάλνληαη ππφςε.
6.6. Απαηηείηαη επίζεο νξηζκφο αληηθιήηνπ κε πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ην νλνκαηεπψλπκν
θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαζψο θαη δήισζε ηνπ αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ νξηζκφ ηνπ.

7.

ΑΠΟΓΟΥΖ ΟΡΩΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

Υσξίο λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα άζθεζεο πξνζθπγήο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, κε ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο ν Πξνζθέξσλ ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο
δηαδηθαζίαο θαη δελ κπνξεί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζεη ηνπο φξνπο
απηνχο ελ φισ ή ελ κέξεη.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ απφθξνπζε απαξάβαηνπ φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ή επηθχιαμε ή παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο .

8.

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα εθαηφλ είθνζη ( 120 ) εκέξεο απφ ηελ
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ηζρχνπλ γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
Ο.Λ.Κ. Α.Δ., πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαηά αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην
πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ ηπρφλ παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο αληίζηνηρεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.

9.

ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΗΜΩΝ

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο, ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη νξηζηηθέο θαη δελ ππφθεηληαη ζε
αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία κέρξη θαη ηελ πεξάησζε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε ζπκκεηνρή θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη ηε ξεηή,
αλεπηθχιαθηε θαη ακεηάθιεηε παξαίηεζή ηνπ απφ θάζε, ππέξ απηνχ, δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο
ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ θαη πνπ ηπρφλ απνξξέεη απφ άιιε ζρεηηθή δηάηαμε.
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10.

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ηνλ θάθειν ηεο ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα εκπεξηέρνληαη φια φζα απαηηνχληαη γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Β΄ Μέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. Θα πξέπεη λα
ζπκπεξηιάβνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ (απαξάβαηνο φξνο).
- Σελ Μεζνδνινγία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (Σερληθή Μειέηε)
Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ Μειέηε ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά
ε κέζνδνο πινπνίεζεο ησλ δεηνχκελσλ εξγαζηψλ, ε θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα κέζα
θαη γεληθφηεξα ν εμνπιηζκφο (κε πιήξε ηερληθά ζηνηρεία) πνπ νη δηαγσληδφκελνη
πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν.
Ο ηξφπνο, ε κεζνδνινγία θαη ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα πξνηείλεηαη απφ
ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ζα πεξηέρεηαη αλαιπηηθά ζηελ πξνζθνξά ηνπο γηα λα δηαπηζησζεί
ε ζπκθσλία απηήο κε ηνπο ηερληθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ε επάξθεηα, ηα ηερληθά
ζηνηρεία, ηα έγγξαθα θπξηφηεηαο θαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ κεραληθψλ κέζσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο θαη ε παξερφκελε αζθάιεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ν θάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη πιήξεο θαη ιεπηνκεξέο
δηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, ηεο κεζφδνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεηαη λα
εθαξκφζεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
- Σελ Οκάδα Δξγαζίαο – Πξνζσπηθφ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ζα δείρλνπλ ηελ
νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο ηνπο θαη ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε ζέζε ησλ ζηειερψλ ηνπο
πνπ ζα έρνπλ ηελ επζχλε εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
- Σελ νξγάλσζε θαη ππνδνκή ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ:
α) Σελ επάξθεηαο έκπεηξνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. ( Σελ θαζεκεξηλή παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο επηβιέπσλ κε
πηπρίν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ, ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ, κε εηδηθφηεηα πνπ λα ζπλάδεη πξνο απηφ). Πξνο ηνχην πξέπεη λα
πξνζδηνξηζηεί ν επηβιέπσλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο κε ηα αλάινγα πξνζφληα φπσο αλσηέξσ. Ζ
χπαξμε πηπρίνπ Γεσπνλίαο, ηνπ επηβιέπνληνο πξνζδίδεη ην κέγηζην βαζκφ θαηά ηελ
βαζκνιφγεζε γηα ηελ πεξίπησζε απηή.
β) Σε δηάζεζε επάξθεηαο πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ.
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γ) Σα κέηξα πνπ εθαξκφδεη ν δηαγσληδφκελνο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή πξφηππα ζεηξά ISO 9001:2000) θαζψο
θαη γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα.
Ζ αλσηέξσ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ κεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηνλ
ΑΝΑΓΟΥΟ θαη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζα ηύρεη ηεο επεμεξγαζίαο θαη εγθξίζεσο
ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

11.

α) ΓΔΝΗΚΑ
Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα θαη ζα αλαθέξεη
ηελ ηηκή πξνζθνξάο αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο ζε ΔΤΡΩ γηα έλαλ κήλα γηα ηε
ζεξηλή πεξίνδν (Μάξηην - Απξίιην - Μάην – Ηνύλην – Ηνύιην – Αύγνπζην – επηέκβξηνθαη Οθηώβξην ).
Γηα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο (Ννέκβξην - Γεθέκβξην – Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ) νξίδεηαη
όηη ε ηηκή ζα είλαη ην 60% ηεο ηηκήο ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ .
Ο Φ.Π.Α. ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά .
β) ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΩΝ – ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ
Αζθαιηζηηθέο θαη ινηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ απαζρνινύκελνπ
από απηόλ πξνζσπηθό βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
γ) ΑΝΣΗΠΡΟΦΟΡΔ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο

12.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απνηειεί ε ρακειφηεξε πξνζθνξά, γηα φζεο
πξνζθνξέο θαιχπηνπλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπιάρηζηνλ ηα θαηψηαηα φξηα ακνηβψλ
ηεο εθαξκφδνπζαο απφ θάζε ζπκκεηέρνληα ..Δ. ,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ
θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ, ησλ αλαισζίκσλ θαη ηνπ εξγνιαβηθνχ θέξδνπο.

19
11
9

20

13.

ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ:

13.1. Ζ πιεξσκή ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζα γίλεηαη θαηά εκεξνινγηαθφ κήλα θαη ζα ιακβάλεη ην
κεληαίν ηίκεκα ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο εξγαζίεο.
13.2. ηνηρείν πιεξσκήο γηα ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ζα είλαη νη κεληαίεο βεβαηψζεηο απφ ηνλ
αξκφδην ππάιιειν ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο θαη νη
νπνίεο ππνβάιινληαη ζην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθνχ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ..

13.3.

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ κεληαίνπ ηηκήκαηνο ν ΑΝΑΓΟΥΟ νθείιεη λα πξνζθνκίδεη

ζηελ Ο.Λ.Κ.Α.Δ. (Σκήκα Λνγηζηεξίνπ)
α)

Σηκνιφγην ή Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηψλ,

β)

Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,

γ)

Απνδεηθηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,

δ) Τπεχζπλε δήισζε (κε ζπλεκκέλα αληίγξαθα εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ ππνγεγξακκέλα
απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ) απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ε ηήξεζε ηεο θαησηέξσ
ππνρξέσζεο ηνπ αλαδφρνπ:
«Δίλαη ππνρξέσζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, δειαδή ε θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ ζην απαζρνινχκελν
πξνζσπηθφ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ζηελ λνκνζεζία, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε,
θ.ι.π.».
13.4. Γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο ηνπ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ, κέρξη ηελ θαηαβνιή ζε απηφλ, ηνπ πνζνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ην ηακείν
ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.., ν ΑΝΑΓΟΥΟ δελ δηθαηνχηαη λα εγείξεη, αμίσζε, απνδεκίσζεο γηα ηε
δηθαηνινγεκέλε απηή θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ. Σα πνζά ησλ πξνζηίκσλ πνπ ζα
επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο ή άιιεο αηηίαο, ζα αθαηξνχληαη απφ ηνλ
ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ.
14. Δλζηάζεηο – Πξνζθπγέο – Μαηαίσζε δηαγσληζκνύ
Γηα ηηο ελζηάζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Έλζηαζε
επηηξέπεηαη θαηά ηηο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο ζπκκεηνρήο παξφρνπ ζε απηφλ, ηεο
λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηάο ηνπ σο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε.
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Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ σο εμήο:
(α) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη έσο ηελ Σεηάξηε 13 Ννεκβξίνπ 2013 (γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ)
Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ε νπνία γλσκνδνηεί
ζρεηηθά θαη επί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ...
(β) θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιήςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκκεηνρή
νπνηνπδήπνηε πξνζθέξνληα ζην δηαγσληζκφ ή ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο ηε
δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο
ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ
νπνία ν εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.
Ζ έλζηαζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, δελ επηθέξεη αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά
εμεηάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ε
νπνία γλσκνδνηεί ζρεηηθά. Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
Ο.Λ.Κ. Α.Δ.
Ζ έλζηαζε θαηά ηεο ζπκκεηνρήο Πξνζθέξνληα ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά
ζ’ απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη, εληφο δχν (02) εκεξψλ απφ ηεο ππνβνιήο ηεο.
(γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε
ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθέξσλ
έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά εληφο δχν (02) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο,
ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ε νπνία γλσκνδνηεί ζρεηηθά θαη ε ζρεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ο.Λ.Κ. ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ
ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο αμίαο
ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ
(1.000 €) επξψ θαη κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000 €) επξψ.
Μαηαίσζε
Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζε
θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο γηα (i) παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία
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επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη
αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, (iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ
ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ, (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην δεκνπξαηνχκελν έξγν.
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη ζπκκεηέρνληεο ζ’ απηφλ δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα
απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.

15.

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα δχν (2) έηε θαη αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

16.

ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ- ΚΖΡΤΞΖ
ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ - ΚΑΣΑΠΣΩΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΠΔΡ ΣΖ Ο.Λ.Κ Α.Δ.

Ζ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά, εθ ησλ
πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψζεθε ε θαηαθχξσζε, δελ πξνζέιζεη
εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά
εληφο ηεο αξρηθά ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ή ηεο ηπρφλ παξαηάζεψο ηεο, ε Δηαηξία αλαθαιεί ηελ
πξνζσξηλή θαηαθχξσζε θαη ν Πξνζθέξσλ θεξχζζεηαη έθπησηνο.
Αθνινχζσο ε Δηαηξία, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα θαηαθπξψλεη πξνζσξηλά ηε
ζχκβαζε ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο κηθξφηεξε πξνζθνξά θαη επαλαιακβάλεη
ηε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. Δάλ θαη ν επφκελνο Πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη
εκπξφζεζκα θαηά ηα αλσηέξσ ηα δηθαηνινγεηηθά, ε Δηαηξία κπνξεί λα αλαθαιέζεη θαη πάιη ηελ
πξνζσξηλή θαηαθχξσζε θαη λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ επφκελν ή ηνπο
επφκελνπο, δηαδνρηθά, Πξνζθέξνληεο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε
δήισζε ηνπ άξζξνπ 5 ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 5 θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
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Δπίζεο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ
ρακειφηεξε πξνζθνξά, εθφζνλ απφ ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ
πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφκελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ.
17.ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΩΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΩΣΟΤ
Ζ απφθαζε νξηζηηθνπνίεζεο ηεο θαηαθχξσζεο αλαθνηλψλεηαη ζε εθείλνλ, ζηνλ νπνίν έγηλε ε
θαηαθχξσζε, ζηνλ νπνίν ηάζζεηαη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
θαιήο εθηέιεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην αξζ. 6
παξ. 6.4.2 ηεο δηαθήξπμεο θαη λα ηζρχεη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ηελ
εμέδσζε
ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξσλ, ζηνλ νπνίν αλαθνηλψζεθε ε θαηαθχξσζε, δελ πξνζέιζεη
εκπξφζεζκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
εληφο ηεο αξρηθά ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ή ηεο ηπρφλ παξαηάζεψο ηεο, ε Δηαηξία αλαθαιεί ηελ
πξνζσξηλή θαηαθχξσζε θαη ν Πξνζθέξσλ θεξχζζεηαη έθπησηνο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο
αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Αθνινχζσο ε Δηαηξία, εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν, κπνξεί λα θαηαθπξψλεη πξνζσξηλά ηε
ζχκβαζε ζηνλ Πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε πξνζθνξά θαη
επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. Δάλ θαη ν επφκελνο Πξνζθέξσλ
δελ πξνζθνκίζεη εκπξφζεζκα θαηά ηα αλσηέξσ ηα δηθαηνινγεηηθά ή θαη ηελ εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, ε Δηαηξία κπνξεί λα αλαθαιέζεη θαη πάιη ηελ πξνζσξηλή
θαηαθχξσζε θαη λα επαλαιάβεη ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηνλ επφκελν ή ηνπο επφκελνπο,
δηαδνρηθά, πξνζθέξνληεο.

18.

ΠΟΗΝΔ – ΔΚΠΣΩΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ.
18.1. Πνηλέο
ε πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ , επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν πνηλέο
απφ ηελ Ο.Λ.Κ Α.Δ . Ζ πνηλή γηα θάζε κέξα πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ,
αλέξρεηαη ζε 150 ΔΤΡΧ .
Σν πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο παξαθξαηείηαη απφ ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ .
Γηα παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε Ο.Λ.Κ Α.Δ κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ
αλάδνρν κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη θάιπςε κέρξη ην ρξφλν
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πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο ηεο δηαθνξάο πνπ ζα πξνθχςεη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ησλ
εξγαζηψλ ζηνλ επφκελν ηνπ δηαγσληζκνχ κεηνδφηε ή ζε πεξίπησζε αλάδεημεο αλαδφρνπ
κεηά απφ δηελέξγεηα λέαο δεκνπξαζίαο .
18.2. Έθπησζε αλαδόρνπ.
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ., εθφζνλ δηαπηζησζεί απφ
ηελ Ο.Λ.Κ.Α.Δ. φηη:
• κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έρεη εθρσξεζεί ζε ηξίηνπο ε χκβαζε φισλ ή κέξνπο ησλ
εξγαζηψλ απηήο,
• δελ παξείρε ηηο ζπκθσλεζείζεο ππεξεζίεο.
ε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελσλ παξαβάζεσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο δχλαηαη
λα θεξπρζεί έθπησηνο. Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. δηαθπιάζζεη ην δηθαίσκα ηεο λα απνδεκησζεί γηα
θάζε δεκηά εμ αηηίαο ηεο έθπησζεο.

18.2.1.

Ζ θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ ζπλεπάγεηαη:
•

Σελ θαηάπησζε ππέξ ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ηεο θαηαηεζείζεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή εγγχεζε ζπκκεηνρήο.

•

Σελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζηνλ επφκελν κεηνδφηε θαη
ηελ θάιπςε ηεο φπνηαο δεκηάο πξνθχςεη γηα ηελ Δηαηξεία ζε βάξνο ηνπ
έθπησηνπ αλαδφρνπ. Σπρφλ κηθξφηεξε δηαθνξά κεληαίαο απνδεκίσζεο ηνπ
λένπ αλαδφρνπ παξακέλεη ζε φθεινο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.

•

Σνλ πξνζσξηλφ ή δηαξθή απνθιεηζκφ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνπο
δηελεξγνχκελνπο απφ ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ.., δηαγσληζκνχο.



Αλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη άθαηξα θαη ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ.. ην έξγν,
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη ζηελ
θαηαβνιή πξνο ηελ Ο.Λ.Κ Α.Δ.. ιφγσ πνηληθήο ξήηξαο 500,00 € εκεξεζίσο γηα
θάζε κέξα δηαθνπήο θαη κέρξη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ηπρφλ
παξάηαζεο απηήο.
ε ηέηνηα πεξίπησζε ε Ο.Λ.Κ. Α.Δ.. ζα δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνζιάβεη ηξίην,
κε ειεχζεξε ηηκή θαη ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ ηνλ έθπησην αλάδνρν ηελ
ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο παξάιιεια κε ηελ αμίσζή ηνπ γηα θαηάπησζε
ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ, ρσξίο κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο
εκεξήζηαο παξαπάλσ πνηληθήο ξήηξαο.
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19. Α -ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά
κε ηελ Ο.Λ.Κ. Α.Δ., ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο
ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
2. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ησλ
ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ
απηνχ θαη ηνπ Ο.Λ.Κ., εθηφο ηεο ακνηβήο ηνπ ηελ νπνία κπνξεί λα εθρσξήζεη ζε Σξάπεδα
ηεο επηινγήο ηνπ.
3.

Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγρεη θαη λα εθηειεί θαζεκεξηλά ηηο

δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν γηα ηελ ζπληήξεζε πξαζίλνπ ζηνπο
ρψξνπο επζχλεο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. εληφο νξίσλ ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ Ληκέλα Καβάιαο θαη
ηνπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα <ΦΗΛΗΠΠΟ Β” > φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα.
Γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξάζηλνπ ν αλάδνρνο ζα δηαζέηεη άηνκα κε εηδηθέο γλψζεηο (πνπ ζα
απνδεηθλχνληαη απφ αλάινγν πηπρίν, ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο
Φπηηθήο Παξαγσγήο, ε Αξρηηεθηνληθνχ ηνπίνπ, ε Αλζνθνκίαο – Γελδξνθνκίαο, ή άιινπ
παξεκθεξνχο πηπρίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζπληήξεζεο πξάζηλνπ )

θαη ζα

εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο, θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο.
4. Τον ειδικό εξοπλιςμό που απαιτείται (π.χ. καλακοφόροσ γερανόσ) για να κλαδευτοφν υψθλά
δζντρα και φοίνικεσ κα τον διακζτει ςτον ανάδοχο θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Στθν ςυντιρθςθ πραςίνου ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνονται :
Λίπανςθ και ψεκαςμόσ (ηιηανιοκτόνο, εντομοκτόνο μυκθτοκτόνα κ.α) μία φορά τθν μινα τουλάχιςτον
Κοφρεμα γκαηόν κάκε εβδομάδα τουσ ανοιξιάτικουσ και καλοκαιρινοφσ μινεσ και τουσ υπόλοιπουσ
μινεσ ανάλογα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ όποτε αυτό απαιτείται.. Κλάδεμα και μορφοποίθςθ κάμνων
(ςχιματα μπάλεσ-ελικοειδι) 3-4 φορζσ τον χρόνο (κρυμματοποίθςθ φυτικϊν υπολειμμάτων ).
Βοτάνιςμα και κακάριςμα των φυτϊν που βρίςκονται ςε γκαηόν, παρτζρια και γλάςτρεσ τακτικά τθν
περίοδο τθσ άνοιξθσ και του καλοκαιριοφ και 1-2 φορζσ το μινα τουσ υπόλοιπουσ μινεσ .Σκάλιςμα
παρτεριϊν , αντικατάςταςθ φυτϊν, εμπλουτιςμόσ με κρεπτικά ςτοιχεία όταν απαιτείται.. Κακαριςμόσ
των περιοχϊν πραςίνου ευκφνθσ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. από φφλλα και ξερά κλαδιά και άλλα φυτικά
υπολείμματα, (εάν διατίκεται κρυμματιςτισ από τον εργολάβο πραςίνου )να κρυμματίηονται (προϊόντα
κλαδζματοσ) και να τοποκετοφνται ςτον χϊρο κομποςτοποίθςθσ που κα του υποδειχκεί.

Καζαξηζκφο θαη απνκάθξπλζε δηδαλίσλ –ρφξησλ, γχξσ απφ λεζίδεο, κπάιεο ηζηκεληέληεο,
γιάζηξεο, θνιψλεο θσηηζκνχ, παγθάθηα, θξεάηηα, γσλίεο θηηξίσλ, πεδνδξνκίσλ, θπβφιηζσλ, θαη
ρεξζαίσλ ρψξσλ . Κιαδέκαηα θαη θαζαξηζκνί (απνκάθξπλζε θιαδηψλ θαη άιισλ θπηηθψλ
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ππνιεηκκάησλ ) απφ πηψζεηο δέλδξσλ κεηά απφ επηθίλδπλα θαηξηθά θαηλφκελα ή άιιεο αηηίεο
θαη ζξπκκαηνπνίεζε θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ .
Κιαδέκαηα αξζεληθψλ δέληξσλ θαη εθξηδψζεηο απηψλ θαη θχηεπζε λέσλ ζάκλσλ-δέληξσλ.
Εηδαληνθηφληα ζε ρψξν επζχλεο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ..
Σν πφηηζκα ζα γίλεηαη λσξίο ην πξσί ή αξγά ην βξάδπ ηνπο αλνημηάηηθνπο ή θαινθαηξηλνχο
κήλεο. Σν πφηηζκα ζα γίλεηαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα ηνπο απφ ην κήλα Μάξηην έσο ην
πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ, ηξεηο (3) θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ ην δεχηεξν
δεθαπελζήκεξν Μαΐνπ έσο ην κήλα επηέκβξην θαη δχν (2) θνξέο ηελ εβδνκάδα απφ κήλα
Οθηψβξην θαη κεηέπεηηα λα γίλεηαη έιεγρνο άξδεπζεο έσο φηνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην
επηηξέπνπλ. Αξγφηεξα έιεγρνο άξδεπζεο ( θπξίσο ζηηο γιάζηξεο) φηαλ θαη νπφηε ρξεηαζηεί .
πληήξεζε θπηψλ θαη πφηηζκα (2 θνξέο ηελ εβδνκάδα) ζηα γξαθεία ηεο Ο.Λ.Κ Α.Δ .
ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ππάξρνπλ θιαδηά, ρφξηα θ.ι.π., απηά ζα
ζπγθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο θαη ζα πξνεγείηαη ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνιάβν
θαζαξηφηεηαο πξνθεηκέλνπ απηφο λα νξγαλψζεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο..
ηελ πξνζθνξά ηνπ ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πξφγξακκα θαηαλνκήο ησλ εξγαζηψλ αλά κήλα. Σν
πξφγξακκα ζα έρεη δηάξθεηα ελφο (1) έηνπο., θαζψο θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πνπ ζα
δηάζεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν .
Σν αθξηβέο πξφγξακκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ζα θαζνξηζηεί πξηλ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο . Καη ζα κεηαβάιιεηαη θαη ζα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
5) Δηήζην πξόγξακκα ζπληήξεζεο πξαζίλνπ
Ηαλνπάξηνο : Λίπαλζε-ςεθαζκφο θπηψλ (δέληξσλ ζάκλσλ)
θιάδεκα -κνξθνπνίεζε ζάκλσλ –πφηηζκα εάλ ρξεηάδεηαη ζε γιάζηξεο
Φεβξνπάξηνο: Λίπαλζε –θνχξεκα γθαδφλ –πφηηζκα εάλ ρξεηαζηεί.
Μάξηηνο : θάιηζκα -μερνξηάξηαζκα-θαζαξηζκφο παξηεξηψλ, γιαζηξψλ απφ δηδάληα- ιίπαλζε,
θχηεπζε λέσλ θπηψλ.
Απξίιηνο : Εηδαληνθηνλία θπηψλ-πφηηζκα –θνχξεκα γθαδφλ –πφηηζκα γιαζηξψλ-θπηψλ,
βνηάληζκα-ιίπαλζε –ςεθαζκφο θπηψλ κε εληνκνθηφλα θαη κπθεηνθηφλα –θιάδεκα κηθξψλ
θνηλίθσλ παξαιίαο.
Μάηνο - Ηνχληνο – Ηνχιηνο :
Κνχξεκα γθαδφλ θάζε εβδνκάδα - Φεθαζκνί κε εληνκνθηφλα – δηδαληνθηφλν, κπθεηνθηφλαΠφηηζκα θπηψλ - παξηεξηψλ , μερνξηάξηαζκα θαη ηζνπέδσζε παξηεξηψλ. Κιάδεκα θνίληθεο
(κηθξνί θνίληθεο Άπη ηεο Δξ. ηαπξνχ ), κνξθνπνίεζε ζάκλσλ , θαη θχηεκα επνρηθψλ θπηψλ .
Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο :
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Κνχξεκα γθαδφλ θάζε 10-12 εκέξεο, πφηηζκα θπηψλ - παξηεξηψλ , θιάδεκα θνίληθεο ιίπαλζε,
θαη δηδαληνθηνλία φπνπ ρξεηάδεηαη
Οθηψβξηνο – Ννέκβξηνο :
Κιάδεκα κεγάινη θνίληθεο παξαιίαο . Μνξθνπνίεζε θπηψλ . θάιηζκα, βνηάληζκα, ηζνπέδσζε
ζηα παξηέξηα θαη ηηο γιάζηξεο . Κιάδεκα κεγάισλ δέλδξσλ. Καζαξηζκφο μεξψλ θχιισλ απφ
φινπο ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ .Λίπαλζε ηρλνζηνηρείσλ, θχηεπζε λέσλ θπηψλ θνχξεκα γθαδφλ
θάζε 10-12 εκέξεο,.
Γεθέκβξηνο – Ηαλνπάξηνο :
Λίπαλζε θπηψλ , θιάδεκα δέλδξσλ θαη ζάκλσλ .

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΗΝΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΗ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗ ΚΑΗΡΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ
6. Σπρφλ δεκίεο ζην αξδεπηηθφ δίθηπν θαη ζε θπηά απφ θαθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θεπνπξηθήο
ζα επηβαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
7.πγθέληξσζε απνξξηκκάησλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ..
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ ζπληήξεζε ηνπ πξαζίλνπ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
εξγνιάβν θαζαξηφηεηαο ,θαη καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ θαζαξηφηεηαο , λα
θαζαξίδνπλ ηνπο ρψξνπο απφ νγθψδε θπηηθά ππνιείκκαηα θαη εθφζνλ ππάξρνπλ θιαδηά, ρφξηα
θ.ι.π. λα απνκαθξχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο φπνπ ζα ηνπο ππνδεηρηεί.
8. Δμνπιηζκφο :
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη φινλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ,πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
ζσζηή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. ζπληήξεζεο πξάζηλνπ φπσο ηζάπεο ,θηπάξηα, ηζνπγθξάλεο,
θιαδεπηήξηα, πξηφληα ρεξηνχ ,ςαιίδηα ρεξηνχ, ηειεζθνπηθά θιαδεπηήξηα - ςαιίδηα (ρεηξφο θαη
βελδηλνθίλεηα), ςεθαζηήξεο πιάηεο θαη βελδηλνθίλεην ξηληζηηθφ , βελδηλνθίλεηα ριννθνπηηθά
γθαδφλ , βελδηλνθίλεηα ρνξηνθνπηηθά ηχπνπ κηζηλέδαο -ζηξίκεξ, ζθάιεο ,θξέδεο , βελδηλνθίλεηα
αιπζνπξίνλα, βελδηλνθίλεηα κπνξληνπξνςάιηδα , κεραλήκαηα αεξηζκνχ γθαδφλ, ζξπκκαηηζηέο,
θπζεηήξεο θαη απνξξνθεηήξεο , γεσηξχπαλν δηάλνημεο νπψλ (αξίδα), κπνξληνπξνςάιηδα ρεηξφο
περάκεηξν(PH),θ.α
Β ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΑΗΝΟΤ
1.-Οη ρψξνη επζχλεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ρεξζαία δψλε ηνπ Ληκαληνχ Καβάιαο απφ ηελ είζνδν
ηνπ Πάξθνπ Φαιήξνπ (δίπια ζην Κνιπκβεηήξην) ζηα φξηα ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη ζε
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ζπλέρεηα ηεο βάζεο ηνπ παξάιηνπ ηείρνπο κέρξη θαη ηνλ ρψξν έμσ απφ ηνλ πξνζήλεκν κψιν ηνπ
Ληκαληνχ, (φπσο θαίλεηαη ζην ζρεδηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηελ Γηαθήξπμε )
Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη :
α)Παξηέξηα γθαδφλ- θνίληθεο-δέλδξα κεκνλσκέλα-ζάκλνη –γιάζηξεο επί ηεο νδνχ
Δζληθήο Αληηζηάζεσο
β)Νεζίδεο επί ηεο νδνχ Αβέξσθ έσο θαη Δξπζξνχ ηαπξνχ θαλάξηα- γιάζηξεο-δέληξα
ζάκλνη.
γ)Νεζίδεο παξηέξηα-θνίληθεο –γιάζηξεο-δέλδξα θαη κεκνλσκέλνη ζάκλνη. επί ηεο
Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη παξηέξηα κε γθαδφλ, ινπινχδηα θαη θνίληθεο ζην θξεπίδσκα
κεηαμχ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ζάιαζζαο.
δ)Νεζίδα κεηαμχ Δκπνξηθήο Σξάπεδαο θαη Παιηψλ Φαξάδηθσλ
ε)Υψξνη πξάζηλνπ γχξσ θαη κπξνζηά απφ ηα Παιηά Φαξάδηθα
ζη) Υψξνη πξαζίλνπ κπξνζηά θαη πίζσ απφ ηελ αθεηεξία ηνπ
Πξνθήηε Ζιία ζηελ Πιαηεία Καξανιή (γθαδφλ-δέλδξα).
ε) Υψξνο θάησ απφ ην ηείρνο ηεο Παλαγίαο (γθαδφλ-δέλδξα).
ζ)Παξηέξηα θαη γιάζηξεο ζηελ είζνδν ηνπ Ληκαληνχ θαη πίζσ απφ ην Απεληνκσηήξην
η)Υψξνη πίζσ απφ ηνλ πξνζήλεκν κψιν Καβάιαο (πξψελ ειηθνδξφκην)
ηα)Γξαθεία Καβάιαο (θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ )

2 Υώξνη επζύλεο ζην λέν ιηκάλη <Φίιηππνο Β΄>
Νέν Ληκάλη Καβάιαο< ΦΗΛΗΠΠΟ Β> λεζίδα γεθπξνπιάζηηγγαο ,πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ ησλ
απνζεθψλ θαη γξαθείσλ θαη λεζίδα θπιαθίνπ πχιεο.
20 ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί ηηο εξγαζίεο , ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία .
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21 ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Ο αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα δηαζέηεη πάληνηε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ πνπ
ρξεηάδεηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο απηήο
22 ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
Ζ Ο.Λ.Κ Α.Δ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο εξγαζίεο ζε πνζνζηφ κέρξη
25% πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ , απμαλνκέλνπ αλάινγα θαη ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ , γηα θάιπςε ηπρφλ έθηαθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ .
ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ζα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο κέζα ζε εύινγν ρξνληθό
δηάζηεκα .

23 ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
Σν πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ ζα είλαη εππξεπψο ελδεδπκέλν κε νκνηφκνξθε ελδπκαζία
θαζαξή θαη θξνληηζκέλε θαη θαηάιιειε γηα ηελ θάζε εξγαζία. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια
ηα κέηξα πξνθχιαμεο θαηά ηνπο ςεθαζκνχο θαη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα γηα ηελ αζθαιή
εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ

24 ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ Ο.Λ.Κ Α.Δ
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ππάιιειν ηεο Ο.Λ.Κ
Α.Δ ν νπνίνο ζα βεβαηψλεη ζε εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν δειηίν ηηο εξγαζίεο ηνπ αλαδφρνπ θαη
ζα ζεκεηψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε πιεκκειή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

25 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΔ
ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζε ηεο εξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο απφ ηνλ αλάδνρν.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί απφ ηελ Ο.Λ.Κ.Α.Δ φηη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έρεη εθρσξεζεί
ζε ηξίηνπο ε εξγνιαβία, φισλ ή κέξνπο ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ Ο.Λ.Κ.Α.Δ(άξζξν 34 παξ. 5 Π.Γ 118/2007), επηβάιινληαη δε ζε
βάξνο ηνπ νη αλαθεξφκελεο αλσηέξσ (αξζξν18 ηεο παξνχζαο) θπξψζεηο.
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26.

ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΝΣΑΔΩΝ

26.1. Ζ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ, ζην πξαθηηθό ηεο :
26 1.1.Α π ν θ α ζ ί δ ε η νξηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 1.5, 6.6. θαη 8 ηεο
Γηαθήξπμεο απηήο θαζψο θαη:
26 1.2.Δ η ζ ε γ ε ί η α η:
•

Γηα ηνλ απνθιεηζκφ εθείλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο παξνπζηάδνπλ
απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο θαη ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη ηηο
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.

•

Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ λνκηκφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηεο Γηαθήξπμεο.

•

Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο
εθηίκεζεο ή ηεινχλ ππφ αίξεζε ή αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα.

•

Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ
δηαγσληδφκελν κε ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά.



Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο θαζψο θαη γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο



Γηα ηελ αλάθιεζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηελ θήξπμε ηνπ Πξνζθέξνληνο σο
εθπηψηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο, δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο ή δελ πξνζθνκίζεη ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά
θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εληφο ηεο αξρηθά ηαρζείζαο πξνζεζκίαο ή
ηεο ηπρφλ παξαηάζεψο ηεο.

•

Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ,
κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

•

Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθπγή
ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.

•

26 2.

Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία.

Ζ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγώλ γλσκνδνηεί επί

ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη θαη΄ άξζξν 15 ηνπ ΠΓ 118/2007 θαη επί πξνζθπγώλ .

26 .3.

Σν Γ.. ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Δ. :
30
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Απ ν θ α ζ ί δ ε η :
•

Γηα ηνλ απνθιεηζκφ εθείλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο παξνπζηάδνπλ
απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο θαη ππνρξεσηηθνχο φξνπο θαη ηηο
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.

•

Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ λνκηκφηεηα θαη
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηεο Γηαθήξπμεο.

•

Γηα ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο
εθηίκεζεο ή ηεινχλ ππφ αίξεζε ή αλαθέξνληαη ζε ζπλάιιαγκα.

•

Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ
δηαγσληδφκελν κε ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά.

•

Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ,
κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.

•

Γηα ηε καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθπγή
ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο.

•

27.

Γηα θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία.

ΓΛΩΑ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ
Οη ζπκβάζεηο θαη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξία ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο θαζψο θαη φζα απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα μελφγισζζα έγγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο
πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. Οη ηπρφλ
πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, δηαθνξεηηθά ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή αληίθαζεο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε.
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ
επίζεκε κεηάθξαζε. Χο επίζεκε κεηάθξαζε λνείηαη εθείλε πνπ γίλεηαη απφ αξκφδηα
δεκφζηα αξρή ή δηθεγφξν ή άιιν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηεο αιινδαπήο,
νξίδεηαη φηη ε χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη φηη ε αιιεινγξαθία κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη επίζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. ηελ
πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμνπζηνδνηήζεη εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, κε
ηνλ νπνίν ζα αιιεινγξαθεί ε Ο.Λ.Κ. Α.Δ.

28.

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
31
31
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32

28.1. Ζ πινπνίεζε ηεο ππφςε πξνκήζεηαο, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, θαζψο θαη εθείλνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ
πνπ έρνπλ γίλεη απνδεθηνί.
28.2. Οη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ιήμε
ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θαη θαηαβνιή
αληηηίκνπ δέθα (10) επξψ.

29

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ – ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο-ιχζεο ηεο χκβαζεο κεηά απφ
πξνεηδνπνηεηηθή πξνζεζκία, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε νπζηψδεηο κεηαβνιέο
ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπληήξεζεο πξάζηλνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εμαθνινπζήζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, κέρξηο φηνπ θξηζεί απφ ηελ
Ο.Λ.Κ. Α.Δ. φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη δελ απαηηνχληαη πιένλ, ακεηβφκελνο ζχκθσλα
κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε χκβαζε.

30. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ – ΓΗΑΗΣΖΗΑ
Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη Ζ Ο.Λ.Κ. Α.Δ. ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ βάζεη ηεο θαιήο πίζηεο
θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θάζε δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα
θαζ’ χιε θαη θαηά ηφπνλ αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα ηελ πφιε ηεο Καβάιαο, εθαξκνζηέν δε δίθαην
είλαη ην Διιεληθφ.
Ο Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο
ΥΡΖΣΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΖΛΗΑΓΖ
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