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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α.1 Συνοπτικά στοιχεία διαγωνισμού

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΤΙΤΛΟΣ

Προμήθεια Διατακτικών Σίτισης Β’ Εξαμήνου 2020

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

ΤΟΠΟΣ

Λιμάνι Ηρακλείου Κωδ.NUTS: EL431

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (26.712,00 €)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(CPV)

30199770-8 Κουπόνια Φαγητού

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ίδιοι Πόροι

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης– Έδρα ΟΛΗ Α.Ε.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατάθεση: 20/11/2020 στις 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφείο Πρωτοκόλλου Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.,
Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/11/2020 στις 11:15 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, SITE)

09/11/2020

Α.2 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα
Αναθέτων Φορέας: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Διακριτικός τίτλος: Ο.Λ.Η. Α.Ε.)
Διεύθυνση έδρας του Αναθέτοντας Φορέα: Λιμάνι Ηρακλείου – Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Κρήτης.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ο.Λ.Η. Α.Ε. : info@portheraklion.gr
Γραφείο Πρωτόκολλο Ο.Λ.Η Α.Ε.: Τηλ. 2810338163, Fax 2810226110, protokolo@portheraklion.gr
Γραφείο Γραμματείας Διοίκησης Ο.Λ.Η. Α.Ε.: Τηλ. 2810338115, 281033811 6
Α.3 Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. διενεργεί τον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με το παρακάτω νομικό
πλαίσιο:
•

Το Ν.1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄177/18.10.1985), όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει.
•

Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ
Α΄19/01.02.1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Το Ν.2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995).

•

Το Ν.2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως
δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ
178 Α’/08.09.1997).

•

Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄248/07.11.2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Το Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄145/27.06.2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τη
σύμβαση παραχώρησης με την οποία το Δημόσιο παραχωρεί προς τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. το αποκλειστικό
δικαίωμα χρήσης κι εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής
ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου.

•

Το Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285/19.12.2001)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30/15.02.2005), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

•

Το Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
131/28.06.2006).

•

Το Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄68/20.03.2007).

•

Το Ν.3801/2009 «Ρυθμίσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄163/04.09.2009).

•

Τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) με Αριθμό 117/2009 σύμφωνα με την
οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

•

Το Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων-Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L 335)» (ΦΕΚ Α΄173/30.9.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ
[4]
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Α΄112/07.11.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014).
•

Το Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011).

•

Το Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ Α’ 14 02.02.2012).

•

Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014) όπως ισχύει.

•

Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014).

•

Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016).

•

Την υπ’ αριθμ. 26/ 5ης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΛΗ Α.Ε. /24-04-07 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΛΗ ΑΕ, περί «Έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Δ.Σ. της Ο.Λ.Η. Α.Ε.».

•

Την υπ’ αριθμ. 1/1ης Συνεδρίασης Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε./20-01-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΟΛΗ ΑΕ, περί «Σύνθεσης νέου Δ/κού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε.», όπως ανασυγκροτήθηκε με την
υπ’αριθ,1/4ης Εξ’Αναβολής Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. ΟΛΗ Α.Ε./24.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΜ9Θ469ΗΞΣ-Β4Ν).

•

Την με αρ. πρωτ. 6978/05.11.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η
δέσμευση πίστωσης ποσού είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ (26.712,00€) για την ανωτέρω
προμήθεια (ΑΔΑ:9ΘΘ2469ΗΞΣ-84Β).

•

Την με. αριθ.13/18ου ΔΣ/05.11.2020 αρ.πρωτ.6983/06.11.2020 απόφαση Δ/κού Συμβουλίου ΟΛΗ ΑΕ
με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η παρούσα διακήρυξη (ΑΔΑ: 6ΡΗΤ469ΗΞΣ-Ψ2Ι ΑΔΑΜ:
20REQ007606842).

•

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

•

Τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Α.4 Φύση της σύμβασης
Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης) επί του προϋπολογιζόμενου ποσού κάθε διατακτικής, για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ’
Εξαμήνου 2020».
Η κατακύρωση δύναται να προχωρήσει και με έναν υποψήφιο ανάδοχο υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος
υλοποίησης δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 άρθρου 327 Ν.4412/2016.
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Α.5 Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης είναι τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς δυνατότητα
παράτασης και αρχίζει με την υπογραφή αυτής. Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τον χρόνο
έναρξης της σύμβασης με ανάλογη μετάθεση του χρόνου λήξης της. Η ανωτέρω σύμβαση ΔΕΝ δύναται να
παραταθεί περαιτέρω.
Α.6 Προϋπολογισμός
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα
ευρώ (26.712,00€), που αποτελεί και το ανώτατο ύψος δαπάνης για την υλοποίησή της και χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους του Ο.Λ.Η. Α.Ε. από τον προϋπολογισμό έτους 2020.
Α.7 Ημερομηνία Δημοσίευσης Διακήρυξης
Η διακήρυξη αναρτήθηκε:
-

Στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ την 09.11.2020

-

Στο διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ την 09.11.2020

-

Στην ιστοσελίδα του ΟΛΗ Α.Ε. http://www.portheraklion.gr την 09.11.2020

Α.8 Τρόπος Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τους διαδικτυακούς τόπους http://www.eprocurement.gov.gr/ και
http://www.portheraklion.gr στους οποίους έχει αναρτηθεί.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστείλουν στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. να
έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, σε περίπτωση αποστολής
συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επί των όρων αυτής.
Α.9 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία)
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης έως και την
12.11.2020. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίνονται από τα αρμόδια όργανα το αργότερο
μέχρι την 16.11.2020
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται συγκεντρωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Η. Α.Ε. http://www.portheraklion.gr.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης θα απευθύνονται γραπτώς
στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού του Ο.Λ.Η., και την αρμόδια κ.
Κονσολάκη Ανθούλα, Τηλ.: 2810338129, Fax: 2810226110.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email) προς την διεύθυνση: protοkolo@portheraklion.gr. O Αναθέτων Φορέας δεν θα
απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν υποβληθεί προφορικά.
Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτοντος Φορέα.
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Α.10 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή
της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου.
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την 20.11.2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε., Κτίριο κεντρικών γραφείων, Λιμάνι Ηρακλείου, Ηράκλειο.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης, να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Ο.Λ.Η. Α.Ε., Λιμάνι Ηρακλείου, Τ.Κ.
71201, Ηράκλειο.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο
των φακέλων που τη συνοδεύουν και δεν υποχρεούται να παραλάβει οποιουσδήποτε φακέλους, έγγραφα,
κ.λ.π. από οποιοδήποτε Ταχυδρομικό κατάστημα έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια διατακτικών σίτισης των έξι ευρώ (6,00€) έκαστη,
με ανώτατο ποσό αυτό των 26.712,00€ για την διάθεσή τους στους εργαζομένους του Οργανισμού Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε.
Β.5 Περιγραφή προμήθειας
Προμήθεια διατακτικών σίτισης, που θα αφορούν αποκλειστικά την αγορά τροφής για προετοιμασία
φαγητού για τον χώρο εργασίας.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Γ.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 255 Ν.4412/2016 έχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε
περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α. ένα κράτος – μέλος της Ένωσης ή
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β. σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
γ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή
συμφωνία με την Ένωση και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74
του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις,
κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που λειτουργούν ως υπεραγορές τροφίμων (super market),
που διαθέτουν τουλάχιστον τρία (3) καταστήματα στην πόλη του Ηρακλείου.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν ευρεία, εξασφαλισμένη ποιότητα και επάρκεια προσφερόμενων
ειδών κατά την διάρκεια ισχύος των διατακτικών. Όλα τα είδη πρέπει να πωλούνται από όλα τα καταστήματα
της συμμετέχουσας εταιρείας και στις ίδιες τιμές.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή
βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας Διακήρυξης.
Γ.2 Κατάρτιση-Υποβολή Προσφορών
Γ.2.1 Περιεχόμενο προσφορών
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι οι οικονομικοί φορείς αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος
νομικού προσώπου. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για τμήμα της προμήθειας
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι Προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ΕΝΙΑΙΟ σφραγισμένο φάκελο.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού, δύο επί μέρους ανεξάρτητους
σφραγισμένους φακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς.
Τόσο ο ενιαίος φάκελος προσφοράς όσο και οι επιμέρους φάκελοι πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι
σφραγισμένοι.
Ειδικότερα:
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Α. Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμέτοχης» τοποθετούνται τα
δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα
οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.2
Β. Στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», τοποθετούνται τα στοιχεία της
Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.3
Πάνω στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελος προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα
στοιχεία:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ Β’ Εξαμήνου 2020»
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7004
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20.11.2020

«ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Τις ίδιες ως άνω ενδείξεις, που θα έχει ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος, θα φέρει εξωτερικά κάθε επιμέρους
φάκελος, με την ανάλογη σε κάθε περίπτωση προσθήκη («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Οικονομική
Προσφορά»
•

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

•

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.

•

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει
στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του
κλεισίματος του διαγωνισμού.

•

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και
δεν λαμβάνεται υπόψη.

•

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.

•

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην
[9]

ΑΔΑ: ΨΠ3Χ469ΗΞΣ-ΒΗΓ

20PROC007611512 2020-11-09

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται
αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης.
Γ.2.2 Στοιχεία φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής
Με την κατάθεση της προσφοράς, όλοι οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα τα όποια θα περιλαμβάνονται στο σφραγισμένο
φάκελο δικαιολογητικών:
1.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο

προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Ο.Λ.Η.
Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπου θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων:
•

Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη δημόσιας σύμβασης,
Ειδικά για τα κωλύματα του άρθρου 1 της παρ.73 του Ν.4412/2016, που αφορούν αα) στις περιπτώσεις
εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν είτε υπεύθυνες δηλώσεις
υπογεγραμμένες από κάθε υπόχρεο χωριστά, είτε μία υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται σε
όλους τους υπόχρεους και θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό της εταιρίας. Στη δεύτερη
περίπτωση η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται από τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις των
υπόχρεων προσώπων στον υπογράφοντα.

•

Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη,

•

Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης όπως περιγράφονται στο άρθρο Β2.6 της παρούσας, εφόσον κηρυχθεί προσωρινός
ανάδοχος.

3.

Παρουσίαση του δικτύου καταστημάτων που διαθέτει η επιχείρηση του προσφέροντος στην πόλη του

Ηρακλείου.
4.

Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού προσώπου

(μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο):
•

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού συνοδευόμενο από το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσής του ή την ανάλογη
ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ.

•

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία προκύπτουν τα μέλη που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το ισχύον καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού
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5.

Έγγραφο εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών (άρθρ. 3 του N.
4250/14, ΦΕΚ A’74/26.03.2014) προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
δύναται να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν
τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση

υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι διευκρινήσεις/συμπληρώσεις αφορούν μόνο
τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις παρ.2 & 4 του άρθρου 310 του Ν.4412/08.08.2016.
Γ.2.3 Στοιχεία φακέλου οικονομικής προσφοράς
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τον οποίο θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να
αφορά το σύνολο της προμήθειας, όπως περιγράφεται στην ενότητα Β’ της παρούσας Διακήρυξης.
Οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, να περιλαμβάνουν στην Οικονομική Προσφορά
τους συμπληρωμένο στο σύνολό του, το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Α’, με το
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας το ποσοστό
ολογράφως υπερισχύει του αριθμητικού. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα υπογράφεται από τον
προσφέροντα και θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης και τα πλήρη στοιχεία αυτής.
Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογιζόμενου ποσού κάθε διατακτικής, θα
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη του μειοδότη.
Η αναγραφή του ποσοστού θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,01%).
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, τότε η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ποσοστιαία έκπτωση δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα έκπτωση ή να την
τροποποιήσουν.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού
δύναται να καλεί εγγράφως τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν
τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει.

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση

υποβάλλεται χωρίς να έχει ζητηθεί δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι διευκρινήσεις/συμπληρώσεις αφορούν μόνο
τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις παρ.2 & 4 του άρθρου 310 του Ν.4412/08.08.2016.
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Γ.2.4 Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εξήντα (60) ημέρες από την
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς ή μετά την λήξη της τυχόν παράτασής της, δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο μόνον αν αυτός την
αποδεχτεί.
Γ.2.5 Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την επιλογή του προσωρινού αναδόχου, ο τελευταίος (προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει
κατακύρωση) υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ.1 Γενικοί όροι
•

Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομική
προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή για την διενέργεια του διαγωνισμού ανάθεσης και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

•

Σε κάθε φάκελο προσφοράς, κατά την παραλαβή και την πρωτοκόλλησή του από το αρμόδιο γραφείο
του Ο.Λ.Η. σημειώνεται η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης.

•

Η αποσφράγιση του φακέλου των προσφορών και του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής
γίνεται δημόσια, από την παραπάνω Επιτροπή την Παρασκευή 20.11.2020 και ώρα 11.15 π.μ. στα
γραφεία του Αναθέτοντος Φορέα, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους.

•

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης
και των στοιχείων, έγγραφα προσφορών, κλπ, που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ. Α’ 45) και όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν,
μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατόπιν αιτήσεως και υπό την
προϋπόθεση τεκμηρίωσης ειδικού έννομου συμφέροντος από τον αιτούντα συνδιαγωνιζόμενο. Η
εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο του Ο.Λ.Η. Α.Ε. και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Δ.2 Διαδικασία Ελέγχου Προσφορών
Δ.2.1 Αποσφράγιση Φακέλου Προσφοράς
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε
μία δημόσια συνεδρίαση την 20.11.2020, σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ.4 Άρθρου 327 Ν.4412/2016.
Αναλυτικά:
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•

Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται σε ενιαίο στάδιο.

•

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς γίνεται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

•

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.

•

Η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει κατ’ αρχάς στον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής.

•

Μετά το πέρας της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, αποσφραγίζονται και αξιολογούνται
οι φάκελοι οικονομικών προσφορών, όσων συμμετεχόντων κρίθηκαν αποδεκτά τα δικαιολογητικά
συμμετοχής τους.

•

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα ζητήσει
συμπληρωματική έκπτωση.

•

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση σε πρακτικό των προσφερόντων, των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών τους καθώς και του αποτελέσματος του ελέγχου της
πληρότητας και κανονικότητας αυτών, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

•

Η απόφαση προσωρινής κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μαζί με αντίγραφο
του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών θα κοινοποιηθεί σε όλους
τους προσφέροντες.

Δ.2.2 Απόρριψη Προσφοράς
•

Η απόρριψη προσφοράς/αποκλεισμός Αναδόχου γίνεται με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του ΟΛΗ
Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής.

•

Η προσφορά απορρίπτεται στην περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας
διακήρυξης, οι οποίοι στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται υποχρεωτικοί και ουσιώδεις, εκτός αν άλλως
ρητώς αναφέρεται. Ενδεικτικά, η προσφορά απορρίπτεται σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις :
-

Διαπίστωση της συνδρομής ασυμβίβαστης ιδιότητας όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 3
του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005.

-

Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη.

-

Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη.

-

Διαπίστωση με επαρκείς εύλογες ενδείξεις ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης.

-

Διαπίστωση ότι ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα κατά τη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
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παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
στον αποκλεισμό ή στην ποιοτική επιλογή οικονομικών φορέων ή στην ανάθεση της σύμβασης.
-

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 (Α΄ 30), όπως ισχύουν.

Η Προσφορά απορρίπτεται αν:
-

Το ποσοστό έκπτωσης δεν είναι απόλυτα προσδιορισμένο.

-

Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα

-

Ο χρόνος ισχύος της είναι μικρότερος από το ζητούμενο.

-

Η Επιτροπή κρίνει αιτιολογημένα ότι είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση.

-

Αν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

-

Το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου.

Ο Αναθέτων Φορέας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψηφίου Αναδόχου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος, ή ελλιπής
ως προς τις δυνατότητες υλοποίησης της προμήθειας.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε
σχετικό πρακτικό.
Δ.2.3 Αποτελέσματα - Ματαίωση – Επανάληψη Διαγωνισμού
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας, ιδίως για:
(i)

παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,

(ii)

εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

(iii)

εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση
των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

(iv)

εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την διακηρυσσόμενη προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
για οποιοδήποτε λόγο.
Δ.2.4 Απόφαση Κατακύρωσης - Υπογραφή της σύμβασης
•

Μετά την διαδικασία της παρ.Δ.2.2.1 η επιτροπή αξιολόγησης προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) να υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών.

•

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται δημόσια, παρουσία όσων
δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αφού λάβουν γνώση της ημερομηνίας διεξαγωγής της
δημόσιας συνεδρίασης.

•

Σε περίπτωση που ο προσωρινός μειοδότης δεν προσκομίσει εντός της καθορισμένης προθεσμίας το
σύνολο των δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης, αποκλείεται από την διαγωνιστική διαδικασία,
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και η επιτροπή καλεί τον επόμενο σε σειρά μειοδότη να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά
κατακύρωσης.
•

Για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό οριστικής
κατακύρωσης, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε.

•

Η απόφαση οριστικής κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. μαζί με αντίγραφο
του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κοινοποιείται με απόδειξη, αμέσως,
σε κάθε προσφέροντα με κάθε πρόσφορο τρόπο, (όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ.). Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Ο.Λ.Η. δεν την
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.

•

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
- Άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης ένστασης που περιγράφεται στην παρ.Δ.2.5 της
παρούσης.
- Κοινοποίηση της απόφασης οριστικής κατακύρωσης στον ανάδοχο.

•

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, καλείται εγγράφως ο
οριστικός Ανάδοχος, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

•

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της οριστικής κατακύρωσης, για
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού συμβατικού
τιμήματος.

•

Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος Β της παρούσας.

•

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά το πέρας της σύμβασης και την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.

•

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να
υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης ή
κάποιο άλλο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του
Ο.Λ.Η. Α.Ε. η εγγύηση συμμετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια, και η σχετική διαδικασία
επαναλαμβάνεται για τον επόμενο μειοδότη.

•

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.

•

Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα στοιχεία της
προσφοράς του οικονομικού φορέα. Η σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της
παρούσας διακήρυξης και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου που τελικά θα επιλεγεί.
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•

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Δ.2.5 Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα άρθρα 100 παρ.4 και 127 του
Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα:
•

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η προθεσμία άσκησής της είναι μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

•

Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Ο.Λ.Η. Α.Ε., η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

•

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

•

Όργανο αρμόδιο για τις διαδικασίες ενστάσεων: Αρμόδια επιτροπή ενστάσεων υπαλλήλων Ο.Λ.Η. Α.Ε.

•

Ενστάσεις για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν γίνονται δεκτές.
Ε. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ε.1 Βασικοί Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής
•

Η χρηματοδότηση της προμήθειας γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ο.Λ.Η. Α.Ε.

•

Επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος επιβάλλεται κράτηση 0,06% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ και 0,07%
υπέρ της Α.Ε.Π.Π.

•

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται εντός ημερολογιακού μήνα από την προσκόμιση της βεβαίωσης
προμήθειας διατακτικών από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικού-Διοικητικού., που είναι
και αρμόδιο για την παραλαβή των διατακτικών.

•

•

Για την πληρωμή του μηνιαίου τιμήματος ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στον Ο.Λ.Η.:
-

Προσήκον Παραστατικό σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ

-

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας

-

Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε
αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.

Ε.2 Υποχρεώσεις – ευθύνες αναδόχου
•

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον
Αναθέτοντα Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με
την εκτέλεση της σύμβασης.

•

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
ΟΛΗ Α.Ε.

•

Στις περιπτώσεις που ληφθεί αυτή η συγκατάθεση για την εκτέλεση, από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή
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νομικά, τμημάτων ή φάσεων της σύμβασης ο Ανάδοχος φέρει έναντι της Ο.Λ.Η Α.Ε. την απόλυτη
ευθύνη για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης.
•

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον αναθέτοντα φορέα ότι με οποιοδήποτε τρόπο έχει εκχωρηθεί
σε τρίτους όλο ή μέρος της προμήθειας χωρίς την σύμφωνη γνώμη του, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ο.Λ.Η. Α.Ε., επιβάλλονται δε σε βάρος
του, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο. Ο Αναθέτων Φορέας
απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την
εκτέλεση αυτής.

•

Ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι του Αναδόχου, πλην της καταβολής του οικονομικού
ανταλλάγματος που θα προκύψει, ως αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

Ε.3 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του Ο.Λ.Η. Α.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά
την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την σύμβαση χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση του Ο.Λ.Η. Α.Ε., ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις
υποχρεώσεις του απέναντι στον Ο.Λ.Η. Α.Ε. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να δεσμεύσει τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. με κανένα
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση.
Ε.4 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
Ο Ανάδοχος και ο Αναθέτων Φορέας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του
Ηρακλείου Κρήτης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
Ε.5 Ποινικές Ρήτρες - Κυρώσεις
•

Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής αδυναμίας εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της σύμβασης για
λόγους ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
αρμοδία Επιτροπή του Ο.Λ.Η. Α.Ε. τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και επ’ αυτού θα αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Η.
[17]

ΑΔΑ: ΨΠ3Χ469ΗΞΣ-ΒΗΓ

20PROC007611512 2020-11-09
•

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή η πλημμελής εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων του αναδόχου ή η παραβίαση ουσιώδους όρου της σύμβασης συνεπάγεται την κήρυξη
του αναδόχου έκπτωτου με απόφαση του Ο.Λ.Η. Α.Ε., με αποτέλεσμα:
α) την λύση της σύμβασης αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας και
β) την κατάπτωση υπέρ του Ο.Λ.Η. του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης
γ) την υποχρέωση του Αναδόχου να αποζημιώσει τον Ο.Λ.Η. Α.Ε. για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά
που υπέστη από την παράβαση των όρων της παρούσας και της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Μηνάς Παπαδάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ποσοστό έκπτωσης ολογράφως:

Ποσοστό έκπτωσης αριθμητικώς:

Χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς: 60 ημέρες.

Χρόνος παράδοσης διατακτικών: πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση εκ μέρους του ΟΛΗ Α.Ε.

Χρόνος εξαργύρωσης διατακτικών: ένα (1) έτος.

Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης ...........................
Προς: Τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία
Λιμάνι Ηρακλείου
ΤΚ 71110
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως
και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……………
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……………
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ……………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των
ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με
αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει ότι
(α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει
τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου
τομέα.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό.

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού.

12.

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο ο υποψήφιος Προμηθευτής έχει υποχρέωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας
κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα
βεβαιώνεται από τον υποψήφιο.
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

13.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει
όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

14.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Προμηθευτής δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

15.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση
του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
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Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψηφίου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία
να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.

2.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα
δηλώνει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού.

11.

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από
δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.

12.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος
Προμηθευτής οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

13.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
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προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

14.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Δήλωση
του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
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1.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το
πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν έχει καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Το απόσπασμα ή το
έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.

3.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει ότι (α) δεν
έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος
από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί με
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

6.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

7.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

8.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

9.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του.

10.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό πτωχευτικό
συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

11.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της
χώρας του.
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12.

Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος
Προμηθευτής κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από
δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον
υποψήφιο.

13.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση,
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Προμηθευτής θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Προμηθευτής οφείλει να
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

14.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Προμηθευτής
δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

15.

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας
του Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση,
με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιο
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψηφίου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών».
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1

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου περί εγγραφής του στα μητρώα του
οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του Διαγωνισμού.

2

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από
το οποίο να προκύπτει ότι Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α)
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ)Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου, (α) δεν έχουν διαπράξει
κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

3

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, (β) δεν έχει κηρυχθεί
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και (γ) δεν έχει τιμωρηθεί
με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

7

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

8

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

9

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
10 οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη
κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 3μήνου, από το
11 οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.
12 Θεωρημένη από αρμόδια αρχή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί ο υποψήφιος Ανάδοχος
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κατά ειδικότητα και για το οποίο έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Εφόσον δεν είναι δυνατή η θεώρηση τέτοιας κατάστασης από δημόσια αρχή, θα υποβάλλεται
κατάσταση που η ακρίβειά της θα βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψηφίου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
13
οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει
στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο
14
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
15 ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του
Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη όπου δεν
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Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
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