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ΑΡΘΡΟ 1 - Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις, της παρ. 4 του άρθρου 2 του Π.Δ.
118/2007 (πρόχειρος διαγωνισμός) και του άρθρου 38 της με αρ. 14053/2008 Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ
Β/540), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τις διατάξεις όπως τροποποιημένες ισχύουν :
 Τον νόμο 3440/27.2.2006 συστάσεως του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’
 Του άρθρου 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α/19),
 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α/150),
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚΑ/45).
 Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών,
 Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ Α/64),
 Των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, κλπ» (ΦΕΚ Α/247),
 Του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α/267),

ΆΡΘΡΟ 2 - Αντικείμενο παροχής υπηρεσίας
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση εργασίας (μόνο παροχή υπηρεσίας χωρίς τα υλικά)
για την επένδυση βαθμίδων και παρτεριών (καπάκια) με πλάκες κανονικές και την επίστρωση
δαπέδων με πλάκες κανονικές των επιφανειών του περιβάλλοντος χώρου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΟΡΜΥΛΙΑ.
Ενδεικτικά αναφέρεται στον πίνακα ενδεικτικού Π/Υ το σύνολο των επιφανειών προς
τοποθέτηση. Το Ίδρυμα ‘’Ορμύλια’’ δύναται να αυξήσει την συνολική επιφάνεια μέχρι 7% και ο
ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την υπηρεσία με το ίδιο τίμημα για όσο χρόνο απαιτηθεί (εκτιμάται
ότι η επί πλέον ποσότητα θα απαιτήσει τον ανάλογο χρόνο).
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Προσφορές για
μέρος της υπηρεσίας ανά είδος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 3 - Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών για
3

τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», που θα αναλάβει ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του
παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του/τους, ανέρχεται σε 68.462,21 €
(εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ και είκοσι ένα λεπτά με απρόβλεπτα 7%
και Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,

ενταγμένου

στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013» (ΕΣΠΑ) με κωδικό MIS 376272,
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία - Θράκη 2007-2013».
ΑΡΘΡΟ 4 - Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Ενημέρωση ενδιαφερομένων –
Παραλαβή Διακήρυξης
1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ίδρυμα Ορμύλια) είναι τα ακόλουθα :
Διεύθυνση :

Ορμύλια Χαλκιδικής, Δήμου Πολυγύρου

Χώρα :

Ελλάδα

Ταχυδρ. Κώδικας :

63071

Τηλέφωνο :

+30 23710 21572

Τηλεομοιοτυπία :

+30 23710 21571

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : t.y@ormyliafoundation.gr
Ιστοσελίδα :

www.ormyliafoundation.gr

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τη Διακήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στη
διεύθυνση : Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071 – τηλ.+30 23750 21572 όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.. Για την παραλαβή της Διακήρυξης προβλέπεται
κόστος 10,00€. Εναλλακτικά μπορούν να προβούν οι ίδιοι με δικά τους έξοδα στην αναπαραγωγή
της διακήρυξης και των παραρτημάτων της. Επίσης στην ιστοσελίδα www.ormyliafoundation.gr
διατίθεται ηλεκτρονικά η αναλυτική Διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5 - Διευκρινήσεις Διακήρυξης
1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την
Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος Ορμύλια μέχρι 28/05/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
παρούσας από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 6 - Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής - Δικαίωμα συμμετοχής Λοιποί Λόγοι Αποκλεισμού Ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων υποψηφίων
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό
της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.
2513/97 (ΦΕΚΑ/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης
με την Ε.Ε. ,
και εφόσον έχουν : στο καταστατικό τους (αν πρόκειται για Εταιρεία) την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας ‘’Επιστρώσεις μαρμάρων - γρανιτών ή Επιστρώσεις φυσικών
λίθων ή Επιστρώσεις πλακιδίων ή Επιστρώσεις γενικά’’ ή έχουν δηλωμένη δραστηριότητα
στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Εφορία τους (Δ.Ο.Υ.) δηλωμένη τη σχετική δραστηριότητα
ως άσκηση επαγγέλματος (αν πρόκειται για απλοί εμπειροτέχνες/επαγγελματίες) και έχουν τη
δυνατότητα να εκδώσουν για την παρεχόμενη εργασία - υπηρεσία Τιμολόγια Παροχής
Υπηρεσιών.
Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της
σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια
συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας
σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.
2. Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της προμήθειας. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
3. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός) μπορεί να συμμετέχει

στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα με μία μόνο προσφορά είτε ως μέλος μίας και μόνο
κοινοπραξίας ή ένωσης.
4. Προσφέροντες/επιχειρήσεις που σχετίζονται με προσφέροντες, οι οποίοι/οι οποίες έχουν

παράσχει συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχουν εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της προκηρυσσόμενης σύμβασης (π.χ. στη σύνταξη
της σχετικής μελέτης ή των τεχνικών προδιαγραφών) και εξ αυτού του λόγου διαπιστώνεται
στρέβλωση του ανταγωνισμού ή/και μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποκλείονται
από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις
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παροχής υπηρεσιών, αυτός ο λόγος αποκλεισμού ισχύει για καθένα από τα μέλη της ένωσης.
Εάν συντρέχει αυτό και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά
αποκλείεται από το διαγωνισμό.
5. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να πληρούν τα ελάχιστα επίπεδα τεχνικών ικανοτήτων. Ως

αναγκαία ελάχιστη απαίτηση ορίζεται η ενασχόληση με το αντικείμενο για τουλάχιστο πέντε (5)
χρόνια.
ΑΡΘΡΟ 7 - Τόπος και Προθεσμία υποβολής προσφορών –
Διάρκεια ισχύος προσφορών
1. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την

30/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον Επιτροπής Διαγωνισμού στην ανωτέρω

διεύθυνση (Ορμύλια Χαλκιδικής) την 30/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00’.
3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

κάθε υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.
4. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στη διεύθυνση της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Ιδρύματος Ορμύλια, Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071 – τηλ.+30 23750 21572
fax +30 23750 21571, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση
δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής
της.
5. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην ως άνω διεύθυνση, ισχύει όμως

μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω.
6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τουλάχιστον

120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/2007.
7. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε λαμβάνονται

υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
ΑΡΘΡΟ 8 - Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε
περίπτωση

διαφωνίας

υπερισχύει

η

επίσημη

μετάφραση

στην

Ελληνική

Γλώσσα.

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη
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μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν
συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.
2. Οι προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) με

τρόπο που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 12
παρ. 1 της παρούσας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν

λαμβάνονται υπόψη.
4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) αντίτυπο που θα τεθεί μέσα στον ίδιο ενιαίο

σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς
πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις :
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς :
Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος Ορμύλια,
Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071
Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φαξ, ονοματεπώνυμο και
πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία
όλων των μελών)
Αριθμ. Διακήρυξης 05/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες
του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 30/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄
Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

6. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται, από επιστολή, η οποία είναι εκτός του

σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό
πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση
του υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος
της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας και υπογράφεται από τον υποψήφιο ή
το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση παρόχων η
αίτηση υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που
διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο προσκομίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας. Η επιστολή - αίτηση θα είναι συνταγμένη επί ποινή
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αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Γ.
7. Μέσα στο φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο

υποβολής της προσφοράς στοιχεία επί ποινή απόρριψης. Στον κυρίως φάκελο της
προσφοράς τοποθετούνται :
 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της

παρούσας.
 τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», το περιεχόμενο της οποίας
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 10 της παρούσας προκήρυξης.
 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε χωριστό

σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά
στο άρθρο 11 και αποτυπώνονται στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας
προκήρυξης.
8. Οι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως

φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Σε
περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών.
ΆΡΘΡΟ 9 - Δικαιολογητικά κυρίως Φακέλου
Α. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, εκτός από την Επιστολή - Αίτηση όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου 8, υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού στην
Ελληνική γλώσσα, στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά
που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος και σε άλλη γλώσσα θα συνοδεύονται, επί ποινή
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην

οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού ήτοι : Αρ. 05/2014, Τίτλος :
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες
του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : 30/05/2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00΄.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :
- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα :
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/3C18/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
- δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση,
- δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α' 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό καθεστώς θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους
όσο και του ελληνικού δικαίου,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου,
- αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 13 της παρούσης,
- i) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, ii) η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση και iii) τα στοιχεία
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων να δηλώνεται ότι :
- δεν τελούν υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση,
- δεν τελούν υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α' 153)
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή υπό καθεστώς θέσης σε Διαδικασία
εξυγίανσης,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους
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όσο και του ελληνικού δικαίου,
- έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου,
- δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),
- δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α' 153) όπως
έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα),
- δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης,
- αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 13 της παρούσης,
- i) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, ii) η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση, και iii) τα στοιχεία
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα πρέπει να δηλώνει ότι, μέχρι και την ημέρα
υποβολής της προσφοράς του :
- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/3C18/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη

χρησιμοποίησης

του

χρηματοπιστωτικού

συστήματος

για

τη

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
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τους δραστηριότητας.
Στην περίπτωση συνεταιρισμού προμηθευτών :
- ότι λειτουργεί νόμιμα.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 13 της παρούσης.
iv. Να δηλώνεται ότι:
α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας,
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε
γνώση,
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
2. Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί

με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης (εξουσιοδότηση - εφόσον αυτό
προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου - για υπογραφή και υποβολή προσφοράς
σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά
και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην
αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί).
3. Σε περίπτωση νομικών προσώπων, πέραν των ανωτέρω :

α) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. κλπ, ανάλογα με τη νομική
μορφή των διαγωνιζομένων).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει
νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ), καθώς και η θητεία του ή των μελών του
διοικητικού οργάνου, και
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου.
4. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση παρόχων υπηρεσίας, όλα τα

παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν
στην ένωση. Επίσης στην προσφορά της ένωσης πρέπει (α) να αναφέρεται η έγκριση του
αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της ένωσης για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης και να
αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο)
του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς, (γ) να
παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα μέλος
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ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Σε περίπτωση που τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, προσκομίζεται και αντίγραφο αυτού νομίμως επικυρωμένο.
Β. Διευκρινίζεται ότι :


Οι

κατά

τα

ανωτέρω

απαιτούμενες

Υπεύθυνες

Δηλώσεις

του

υποψηφίου

υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Επιπλέον, στην περίπτωση
υποψήφιας Ε.Π.Ε./Ο.Ε./Ε.Ε, υποβάλλονται από τους διαχειριστές τους Υ.Δ.
αναφορικά με την ποινική κατάστασή τους. Στην περίπτωση υποψήφιας Α.Ε.
υποβάλλονται Υ. Δ. του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.


Στην περίπτωση που την προσφορά καταθέτει ο ίδιος ο συμμετέχων ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. Θεώρηση γνησίου
υπογραφής απαιτείται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.



Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή
αντιπρόσωπό του στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά αποστέλλεται με
συστημένη επιστολή, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η
περιέλευση της προσφοράς στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών, ήτοι την 30/05/2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00΄.

Γ. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε
περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δ. Για την πληρότητα και νομιμότητα των ανωτέρω υποβληθέντων με την προσφορά
δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 12 παρ. 1 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 10 – Υπεύθυνη Δήλωση Τεχνικών Ικανοτήτων
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι
η ενασχόληση τους είναι αυτή η οποία έχει σχέση με ‘’Επιστρώσεις μαρμάρων - γρανιτών ή
Επιστρώσεις φυσικών λίθων ή Επιστρώσεις πλακιδίων ή Επιστρώσεις γενικά’’. Την ίδια δήλωση
υποβάλλουν και οι εταιρείες οι οποίες υποβάλλουν επίσης και δήλωση των ατόμων που θα
απασχοληθούν τα οποία πρέπει να έχουν σχέση με ‘’Επιστρώσεις μαρμάρων - γρανιτών ή
Επιστρώσεις φυσικών λίθων ή Επιστρώσεις πλακιδίων ή Επιστρώσεις γενικά’’ αποδεδειγμένα.
ΑΡΘΡΟ 11 - Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
1. Στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά συνταγμένη

επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το Παράρτημα Β καθώς και τους όρους του παρόντος
άρθρου.
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2. Κάθε σελίδα της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται από τον διαγωνιζόμενο ή το νόμιμο

εκπρόσωπο αυτού.
3. Στο έντυπο του Παραρτήματος Β της παρούσας συμπληρώνονται πλήρως η ομάδα όλων των
υπηρεσιών, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο σε ότι αφορά τη συνολική προσφερόμενη τιμή, όσο και
τις επιμέρους τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς.
4. Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε

περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή.
5. Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων για την παροχή της

υπηρεσίας.
6. Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο

δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό.
7. Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης

και δεν αναπροσαρμόζονται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
8. Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή για κάθε ομάδα μεγαλύτερη του προϋπολογισμού

του άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά
παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά
ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
10. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις

επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν.
ΆΡΘΡΟ 12 - Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης ΠροσφορώνΑνάδειξη μειοδότη (προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή)
1. Η διενέργεια του διαγωνισμού, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και

η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από
τριμελή (3) Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του Ιδρύματος Ορμύλια
(αρ. πρωτ. 02/04.01.2014 απόφαση Α') σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 παρ. 4 και 38
του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011.
2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς - Έλεγχος πληρότητας &

νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών.
Σε δημόσια συνεδρίαση, στις 30/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 13:00΄ στη
διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσας, κατά την οποία
μπορούν να παραβρεθούν οι διαγωνιζόμενοι ή εκπρόσωποί τους, η Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής μόνο τους
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φακέλους των προσφορών πού κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να
αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.
Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια τον κυρίως φάκελο προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 9 και γενικά τη
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, των προσφορών και των δικαιολογητικών τους προς τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης, κυρίως κατά τα άρθρα 6 έως 9, καθώς και προβαίνει σε τυχόν
απόρριψη της συμμετοχής όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, κατά τα οριζόμενα στα
παραπάνω άρθρα.
Επίσης ελέγχει την ύπαρξη της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 10 της Παρούσας.
3. Αποσφράγιση

οικονομικών

προσφορών

-

Αξιολόγηση

οικονομικής

προσφοράς

και

ανακοίνωση τιμών - Ανάδειξη μειοδότη - Απόφαση κατακύρωσης.
Μετά τον έλεγχο και του τεχνικού φακέλου, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ορίζει ημέρα (αν
δεν αποφασισθεί να συνεχίσει την ίδια ημέρα) για να αποσφραγίσει τους φακέλους οικονομικών
προσφορών και, αφού τις μονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις προσφερόμενες τιμές.
Η αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς γίνεται δημόσια, στην διεύθυνση του
άρθρου 7 της παρούσας μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν
απορρίφθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και έχει ανακοινωθεί
προηγούμενα στους ενδιαφερόμενους. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών
προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της
σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.
Η Επιτροπή προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των
υποβληθέντων στοιχείων και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας
κατάταξης και οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και αναφέρεται ο προσωρινός μειοδότης στον
οποίο θα γίνει η κατακύρωση. Το πρακτικό υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή για έκδοση της
αντίστοιχης απόφασης έγκρισής του. Η απόφαση έγκρισης της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται
με τηλεομοιοτυπία στους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ασκήσουν εφόσον επιθυμούν τα
τυχόν ένδικα μέσα, σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών.
4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν σχετικό έννομο συμφέρον να έχουν πρόσβαση στις

προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων, μπορούν να αιτούνται σχετικά εγγράφως στην
αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, όπου φυλάσσονται οι προσφορές. Η κατά τα
ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην
έδρα της παραπάνω Υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων, τα
έξοδα της αναπαραγωγής των οποίων βαρύνουν τον αιτούντα.
5. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω

στάδια.
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ΆΡΘΡΟ 13: Διαδικασία Κατακύρωσης
1. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά τα άρθρα 10, 11 και 12 της παρούσας και την
ανάδειξη αυτού που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (μειοδότης) και προκειμένου να
γίνει η κατακύρωση, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη ειδοποίηση τον καλεί εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση για την προσκόμιση των εξής
εγγράφων και δικαιολογητικών :
α. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Έλληνας
πολίτης:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα :
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγρ. 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, ή για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
(2) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια κατά

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και πιστοποιητικό φορολογικής
ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (1) και (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
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εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
β. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι αλλοδαπό
φυσικό πρόσωπο :
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
(2) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια κατά

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και πιστοποιητικό φορολογικής
ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.
γ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι νομικό
πρόσωπο πλην Συνεταιρισμού (ημεδαπό ή αλλοδαπό) :
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδ. α (περ. 1-2) και β (περ. 1-2) της παρούσας

παραγράφου αντίστοιχα. Ειδικά όσον αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, αυτό υποβάλλεται για τα κάτωθι πρόσωπα κατά περίπτωση: α) διαχειριστές
Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ)
νόμιμους εκπρόσωπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο). Όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, σε περίπτωση που
από την αρμόδια δικαστική αρχή δεν εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, θα
προσκομίζεται σχετική βεβαίωση αυτής στην οποία να αναγράφεται ότι δεν εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό, καθώς και ένορκη βεβαίωση με την οποία να δηλώνεται ρητώς
ότι δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία θέσεως του υποψηφίου σε ειδική εκκαθάριση.
(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
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να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007
(Α' 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπό νομικό
πρόσωπο) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής
εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (για
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο).
(4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του
διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.
δ. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι Συνεταιρισμός :
(1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (1), (2), (3) και (4) του εδ. γ της παρούσας

παραγράφου.
(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

ε. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση παρόχων
υπηρεσίας που υποβάλλει κοινή προσφορά :
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εδ. α έως δ της παρούσας

παραγράφου, για κάθε πάροχο που συμμετέχει στην Ένωση.
Σημείωση :
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχ. (α) έως (δ) έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Η ένορκη βεβαίωση,
δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο πάροχος. Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
2. Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων η Επιτροπή
προβαίνει σε κλειστή συνεδρίαση σε λεπτομερή έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας των ως
άνω δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν πληροφορίες
από τους φορείς (κατασκευαστικούς οίκους, φορείς πιστοποίησης, πελάτες, συνεργεία κλπ)
που δηλώνονται από τον προσφέροντα στον οποίο γίνεται η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω
προκειμένου να επαληθεύσουν τα δηλούμενα στοιχεία.
Όταν ο προσφέρων στον οποίον γίνεται η κατακύρωση της σύμβασης του παρόντος
διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της
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παρ. 1 του παρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα εν λόγω έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίσει κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
3. Οριστική απόφαση κατακύρωσης - Σύναψη σύμβασης.

Μετά τον έλεγχο των ζητούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, η Επιτροπή Διαγωνισμού
εκδίδει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την οριστική κατακύρωση της
παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει οριστική απόφαση
κατακύρωσης και ανάθεσης. Με νέο έγγραφο κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον
μειοδότη για υπογραφή σύμβασης. Κατόπιν υπογράφεται η σχετική σύμβαση, η οποία θα
βασίζεται στην απόφαση κατακύρωσης, στους όρους της παρούσας και στην προσφορά του
Αναδόχου σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.
Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη σύμβαση κατακυρωθεί σε ένωση παρόχων
υπηρεσίας, η Αναθέτουσα Αρχή, πριν την υπογραφή της σύμβασης, καλεί την ένωση να
περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού
εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τον
Εμπορικό Νόμο και να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή
μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον
συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με
διαπραγμάτευση της τιμής.
ΆΡΘΡΟ 14 - Διοικητικές Προσφυγές
Ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους, με τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις και
στις προθεσμίες που προβλέπονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ A /150) και
συνάδουν με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. Ενστάσεις ή προσφυγές για οποιοδήποτε
άλλο λόγο δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως και για να είναι δεκτές πρέπει να
καταβάλλουν το παράβολο που ορίζει το ΠΔ 118/07.
Επί των ενστάσεων και προσφυγών γνωμοδοτεί η ως άνω Επιτροπή και αποφασίζει η
Αναθέτουσα Αρχή.
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ΆΡΘΡΟ 15 - Ακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού
1. Το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής

στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας προγενέστερο του

ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, μπορεί να ακυρωθεί εν μέρει η διαδικασία του
Διαγωνισμού και να αποφασιστεί η επανάληψή του από το σημείο που έγινε το λάθος ή η
παράλειψη.
3. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε αυτόν

δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
ΆΡΘΡΟ 16 - Υπογραφή Σύμβασης
1. Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε

δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης. Στην περίπτωση
όμως αυτή ο συμβατικός χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης.
Με την ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης, η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε
έγγραφο του Συμφωνητικού που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο και από την προσκόμιση των
νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία του στο φάκελο των δικαιολογητικών
συμμετοχής ή/και κατακύρωσης των άρθρων 9 και 13 της παρούσας έχει υπάρξει
οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο πάροχος προσκομίζει με την υπογραφή της
σύμβασης και τα σχετικά έγγραφα (π.χ. τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού, το νέο
Δ.Σ., νέο νόμιμο εκπρόσωπο κ.α.).
2. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντα Αναδόχου να συνάψει σύμβαση, τότε

αυτός κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις, σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης μπορεί να αποφασισθεί η
ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού.
Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη
λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
3. Η σύμβαση με τον Ανάδοχο θα υπογραφεί θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος
Ορμύλια.

Δεν χωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσας
καθώς και της προσφοράς του επιλεγέντα Αναδόχου.
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ΆΡΘΡΟ 17 - Όροι Εκτέλεσης Παροχής Υπηρεσίας
1. Η εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών θα πραγματοποιείται εντός δώδεκα (12) μηνών.
2. Η εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών δύναται να γίνει τμηματικά κατόπιν συνεννόησης

των δύο (2) μερών. Η συνεννόηση αυτή θα αποτελεί συμβατικός χρόνος και θα τηρηθεί από
τον ανάδοχο όπως ορίζει η σύμβαση και για τον υπόλοιπο χρόνο και την εργασία αυτού.
3. Ο χρόνος της εργασίας μπορεί να παραταθεί κατά το 1/4 του συμβατικού.
4. Τόπος τοποθέτησης των χονδροπλακών είναι το Ίδρυμα Ορμύλια.
5. Η παραλαβή γίνεται τριμελή (3) Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του

Ιδρύματος Ορμύλια (αρ. πρωτ. 02/04.01.2014 απόφαση Α') σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 2 παρ. 4 και 38 του Π.Δ.118/2007 και το άρθρο 26 του ν. 4024/2011. Η Επιτροπή αφού
διενεργήσει

τους

απαραίτητους

ελέγχους

παραλαμβάνει

οριστικά

τις

τοποθετήσεις

χονδροπλακών .
6. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου και των ομάδων των

εργασιών του άρθρου 3 της παρούσας, τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το
άρθρο 2 της παρούσας και την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για
το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων, δασμών κλπ
εξόδων μεταφοράς κ.α.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του
συμβατικού τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των
υπό παροχή υπηρεσιών για κάθε υποέργο και αφού ο Ανάδοχος προσκομίσει τα σχετικά
τιμολόγια, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και τη σύμβαση που θα υπογραφεί.
7. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής

διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος
υπαιτίως δεν εκτελεί την παροχή υπηρεσίας υπό τους όρους της σύμβασης.
8. Οι ειδικότεροι και λεπτομερείς όροι εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας περιγράφονται

αναλυτικά στη σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο (βλ. σχέδιο σύμβασης).

ΆΡΘΡΟ 18 - Γλώσσα Διενέργειας Διαγωνισμού Κοινοποιήσεις - Ισχύουσα Νομοθεσία
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η

Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζό-

μενους γίνονται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυμα στον αριθμό ή διεύθυνση που έχει
δηλώσει κάθε διαγωνιζόμενος.
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3. Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.

Ο Προϊστάμενος
της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Ιδρύματος Ορμύλια

Καραγιάννης Γεώργιος
Μηχανολόγος Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών για τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,

απαιτείται

η

εργασία

τοποθέτησης

χονδροπλακών, ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μον.
Μέτρησ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

1

Επένδυση βαθμίδων με
πλάκες 3εκ.

μμ

136,00

25,00 €

3.400,00 €

2

Επενδύσεις παρτεριών
(καπάκια) με πλάκες 3εκ.

μμ

607,00

17,00 €

10.319,00 €

3

Επιστρώσεις δαπέδων με
πλάκες κανονικές πάχους 23εκ.

μ2

225,00

20,00 €

4.500,00 €

4

Επιστρώσεις δαπέδων με
πλάκες κανονικές πάχους 4-6
εκ.

μ2

1.352,00

25,00 €

33.800,00 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

50.019,00 €

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 7%

3.641,336 €
55.660,33 €
12.801,88 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

68.462,21 €
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μέθοδος κατασκευής
1.1 Συνεργείο
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία υπό την καθοδήγηση
εργοδηγού με εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα :
α) να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, να διαθέτουν και να
χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
β) να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο για την εργασία εξοπλισμό : χάραξης, ανάμειξης,
παρασκευής και διάστρωσης κονιαμάτων και μεταφοράς υλικών, εργαλεία χειρός χειροκίνητα και
μηχανοκίνητα.
γ) να διατηρούν τον πιο πάνω εξοπλισμό καθαρό και σε άριστη λειτουργικά κατάσταση και να
αποκαθιστούν τυχόν ελλείψεις του χωρίς καθυστέρηση.
δ) να συμμορφώνονται με τις εντολές του επιβλέποντα.
ε) να κατασκευάσουν δείγμα εργασίας για έγκριση από την Επίβλεψη τουλάχιστον 1,50 m2 σε
θέση που θα υποδειχθεί. Το δείγμα θα παραμένει μέχρι το πέρας του έργου ως οδηγός
αναφοράς και όλες οι σχετικές εργασίες θα συγκρίνονται με αυτό.
1.2 Χρόνος έναρξης εργασιών
Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων με χονδρόπλακες, μπορούν να αρχίσουν μετά την :
- κατασκευή των τοίχων (περιλαμβάνονται και τοίχοι ξηράς δόμησης)
- τοποθέτηση των κασών των κουφωμάτων
- κατασκευή των επιχρισμάτων
- κατασκευή εντοιχισμένων ενδοδαπέδιων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών στεγανότητας
- κατασκευή υποστρωμάτων και απισωτικών στρώσεων δαπέδων
Επιπρόσθετα, οι εργασίες με κονιάματα (κτιστοί τοίχοι, επιχρίσματα, κονιάματα υποστρωμάτων)
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα, ώστε να έχει
συμπληρωθεί η διαδικασία πήξης τους.
Τυχόν βλάβες θα αποκαθίστανται και θα καταλογίζονται στο υπαίτιο συνεργείο.
1.3 Χάραξη – έλεγχος – αποδοχή
Θα γίνει πλήρης χάραξη της αρχής επίστρωσης κάθε δαπέδου, έτσι ώστε να προκύψουν τα
σχήματα, τα μεγέθη και η πλοκή των αρμών που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές
του έργου.
Κατά την χάραξη θα ληφθούν υπόψη οι αρμοί διαστολής της εργασίας όπως προσδιορίζονται πιο
κάτω.
Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη και τα άλλα στοιχεία του έργου που πρόκειται να
ενσωματωθούν στους τοίχους και τα δάπεδα, έτσι ώστε να συνδυαστούν με τους αρμούς των
πλακών για να προκύψει αισθητικά και τεχνικά άρτιο σύνολο. Οι χαράξεις θα υλοποιούνται με
ράμματα και σήμανση στα δάπεδα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα επίπεδα, οι ευθυγραμμίες, οι
καθετότητες, η οριζοντιότητα και η κατακορυφότητα των αρμών, οι σωστές στάθμες και οι τυχόν
απαιτούμενες κλίσεις.
Οι εργασίες θα αρχίζουν μετά τον έλεγχο και την αποδοχή των χαράξεων από την Επίβλεψη.
Ο εργολάβος θα παράσχει ότι απαιτείται για τον έλεγχο στον επιβλέποντα.
1.4 Συντονισμός
Ο συντονισμός παράπλευρων εργασιών αποτελεί μέρος της ευθύνης του εργολάβου.
O εργολάβος υποχρεούται να αφήσει όλα τα σημεία των ενσωματωμένων στα δάπεδα
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ακάλυπτα για την ολοκλήρωση τους, καθώς και για τις
απαραίτητες για τον εξοπλισμό των χώρων αναμονές σύμφωνα με τα σχέδια και τις περιγραφές
του έργου, διαφορετικά οι εργασίες θα διακόπτονται μέχρι να επιτευχθεί ο απαραίτητος
συντονισμός.
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1.5 Προετοιμασία
1.5.1 Γενικά
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελέγχονται οι επιφάνειες, στις οποίες θα επιστρωθούν
χονδρόπλακες, για να επιβεβαιωθεί ότι βρίσκονται μέσα στις επιτρεπόμενες ανοχές, είναι ομαλές,
επίπεδες, γερές, καθαρές, χωρίς σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους και παρουσιάζουν την
απαιτούμενη για την πρόσφυση των κονιαμάτων ή των άλλων συγκολλητικών υλών τραχύτητα.
Επιπρόσθετα, θα ελέγχεται ότι τα υποστρώματα των δαπέδων βρίσκονται στις σωστές στάθμες,
παρουσιάζουν την οριζοντιότητα ή τις κλίσεις που προσδιορίζονται στα σχέδια και τις περιγραφές
του έργου και ότι όλες οι εγκαταστάσεις είναι πλήρεις και σωστά ενσωματωμένες στα
υποστρώματα και δεν θα προκαλέσουν ανωμαλίες. Διαφορετικά θα εκτελούνται όλες οι
απαιτούμενες συμπληρωματικές εργασίες για την ικανοποίηση των συνθηκών αυτών από τα
υπαίτια συνεργεία χωρίς επιβάρυνση του εργοδότη.
Οι χώροι όπου θα εκτελεστούν εργασίες θα καθαρίζονται, θα καθορίζονται τα σημεία απόθεσης
των υλικών, θα εξασφαλίζεται ικανοποιητικός φωτισμός και αερισμός τους.
1.5.2 Παρασκευή τσιμεντοκονιαμάτων
α) Το τσιμεντοκονίαμα επικόλλησης των πλακών θα είναι αναλογίας 1:3 ή 1:4 με λεπτόκοκκη 0-1
άμμο συλλεκτή (θαλάσσης πλυμένη) ή λατομείου και θα παρασκευάζεται με μηχανικό αναμικτήρα
στην απαιτούμενη για την διάστρωση ποσότητα, ώστε να χρησιμοποιείται από το συνεργείο πριν
αρχίσει η πήξη του.
β) Το τσιμεντοκονίαμα βάσης θα είναι αναλογίας 1:3 με μεσόκοκκη 0-3 άμμο λατομείου και θα
παρασκευάζεται με την ίδια διαδικασία. Ο αναμικτήρας θα πρέπει να πλένεται καλά ανά 4
περίπου ώρες και οπωσδήποτε μετά από κάθε χρήση, όταν παρασκευάζεται κονίαμα και των δύο
ποιοτήτων εναλλάξ.
γ) Το τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος θα είναι αναλογίας 1:1 με λεπτόκοκκη ενσακκισμένη
χαλαζιακή άμμο. Η προσθήκη χρωστικής θα γίνεται σε σταθερή αναλογία με ακρίβεια για να μην
προκύπτουν διαφορές στο χρώμα. Η ανάμειξη θα γίνεται σε καθαρό μεταλλικό δοχείο εν ξηρώ και
στη συνέχεια θα προστίθεται νερό και θα αναδεύεται με μηχανικό αναδευτήρα.
1.5.3 Έτοιμα κονιάματα – κόλλες – στόκος αρμών
Κόλλες λεπτής στρώσης (3 mm) ή παχιάς στρώσης (12 mm) και προαναμειγμένοι στόκοι
αρμολογήματος θα αναμιγνύονται με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους, με
μηχανικό αναδευτήρα σε καθαρά δοχεία, έτσι ώστε να προκύπτει εργάσιμο, ομοιογενές μείγμα σε
ποσότητα που μπορεί το συνεργείο να χρησιμοποιήσει πριν αρχίσει η πήξη της.
1.5.4 Πλάκες
Όλες οι πλάκες θα κόβονται, θα τρυπώνται και θα διαμορφώνονται με τα κατάλληλα εργαλεία και
με ακρίβεια, ώστε οι τομές να είναι ομαλές χωρίς γρέζια, κάθετες στις άλλες επιφάνειές τους και
να εφαρμόζουν ακριβώς μεταξύ τους και εφ’ όσον απαιτείται, θα υγραίνονται, ώστε η πήξη των
συγκολλητικών υλικών να γίνεται ομαλά και σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγωγών
τους.
1.6 Επίστρωση χονδροπλακών
1.6.1 Με τσιμεντοκονίαμα σε πατώματα από σκυρόδεμα
Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 6 εβδομάδων, ενώ τυχόν εξισωτική στρώση
(π.χ. γαρμπιλόδεμα) πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 3 εβδομάδων.
Το τσιμεντοκονίαμα θα είναι ποιότητας και με μέσο πάχος της επίστρωσης να μην ξεπερνά τα 30
mm.
Η επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί κονίαμα ψεκάζεται με νερό τόσο, ώστε να κορεστεί
χωρίς να έχει ίχνη νερού.
Διαστρώνονται οδηγοί πλάτους περίπου 50 mm, ώστε να οριστούν οι στάθμες και οι τυχόν
κλίσεις και να διαιρεθεί ο χώρος σε τμήματα που διευκολύνουν την διάστρωση και επιτρέπουν
την επίστρωση των πλακών στα διαστρωμένα με τσιμεντοκονίαμα τμήματα μέσα στην ίδια
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εργάσιμη ημέρα. Στα διαστρωμένα με τσιμεντοκονίαμα τμήματα ενσωματώνονται κάθε είδους
ειδικά τεμάχια στις τελικές τους θέσεις (στάθμες και διάταξη). Ακολουθεί η διάστρωση
τσιμεντοκονιάματος μεταξύ των οδηγών, το οποίο επιπεδώνεται προσεκτικά με πήχη και
αφήνεται να στεγνώσει τόσο, ώστε στην επιφάνεια να μην φαίνεται νερό, ακολουθεί επίπαση
τσιμέντου και η τοποθέτηση των πλακών.
Οι πλάκες ζυγίζονται στην θέση τους με ελαφριά πίεση και κτύπημα με την ξύλινη λαβή του
μυστριού.
Ξεχειλίσματα κονιάματος καθαρίζονται αμέσως με βρεγμένο σφουγγάρι.
Κατά την επίστρωση εκτελείται έλεγχος των κενών μεταξύ πλακών και τσιμεντοκονιάματος με
ελαφρό κτύπημα.
Πλάκες που ακούγονται κούφιες αποκολλούνται και τοποθετούνται σωστά με αριάνι (τσιμέντο και
νερό) πάνω στο τσιμεντοκονίαμα.
1.6.2 Αρμοί μεταξύ πλακών
Οι αρμοί των πλακών πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι και ισοπαχείς, το δε ελάχιστο πάχος
τους συνιστάται να είναι 10-20 mm τουλάχιστον.
Οι παραγωγοί των πλακών ανάλογα του υλικού και της μεθόδου παραγωγής (χυτά σε καλούπια,
πρεσσαριστά, εξελασμένα) συνιστούν κατά περίπτωση και άλλα πάχη αρμών, τα οποία πρέπει
να ακολουθούνται με ακρίβεια.
Το γέμισμα των αρμών αυτών πρέπει να γίνεται μετά το πέρας διακριτών τμημάτων επίστρωσης
και το νωρίτερο 24 ώρες μετά την επίστρωση.
Οι αρμοί και οι πλάκες καθαρίζονται καλά και αφαιρούνται οι αποστάτες, ενώ το υλικό
αρμολόγησης παρασκευάζεται όπως καθορίζεται στα εδάφια 1.5.1 - 1.5.2.
Στην συνέχεια με ειδική ελαστική σπάτουλα και διαδοχικά διαγώνια περάσματα γεμίζονται
προσεκτικά οι αρμοί μέχρι να είναι συνεπίπεδοι με τις πλάκες.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος αρχίσει να πήζει, καθαρίζονται οι επιφάνειες από τα ξεχειλίσματα
και ενδεχομένως γίνεται πρόσθετη κατεργασία στους αρμούς π.χ. στρώσιμο με λείο εργαλείο,
βούρτσισμα κ.λπ.
Μόλις το υλικό αρμολογήματος πήξει καθαρίζονται πολύ καλά οι επιφάνειες με στεγνό καθαρό
σφουγγάρι ή ύφασμα.
Είναι δυνατό σε ειδικούς χώρους να γίνει χρήση ειδικών υλικών αρμολογήματος π.χ. εποξειδικά.
Η χρήση τους θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού τους.
Πριν από το αρμολόγημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν υλικά στίλβωσης, αδιαβροχοποίησης
κλπ. των πλακών.
1.6.3 Αρμοί διαστολής των επιστρώσεων
Οι αρμοί διαστολής του κτιρίου θα φθάνουν μέχρι την επιφάνεια χρήσεως στο απαιτούμενο για το
μέγεθος του κτιρίου πλάτος και θα διαμορφώνονται σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή.
Εξωτερικές επιστρώσεις δαπέδων.
Στην επαφή με κατακόρυφα στοιχεία (τοίχοι, στύλοι κ.λπ.) και σε κάναβο ανά 20 - 25m2 με μήκη
όχι μεγαλύτερα των 6 mm.
Οι αρμοί μπορούν να διαμορφώνονται με τις ειδικές διατομές, ιδιαίτερα εκείνοι των δαπέδων με
πυκνή κυκλοφορία ώστε τα πλακίδια να προστατεύονται από κτυπήματα που μπορούν να
προκαλέσουν αποφλοιώσεις.
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τυχόν απαίτηση για αντοχή σε ειδικές συνθήκες π.χ. αντοχή σε
οξέα, αλκάλια, βενζίνες, λάδια κλπ. και βάσει αυτών να επιλέγονται οι μαστίχες σφράγισης.
1.7 Ανέγερση και ανοχές
Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι πλάκες θα έχουν ακρίβεια. Οι πλάκες δεν θα πρέπει να
φεύγουν αισθητά από την ευθυγράμμιση τους.
1.8 Καθαρισμός πλακών
Όλη η επιφάνεια επένδυσης της χονδρόπλακας θα καθαρισθεί προσεκτικά. Σκόνες, κηλίδες και
περισσεύον κονίαμα θα αφαιρείται και το μάρμαρο θα μένει σε τέλεια κατάσταση.
Απαγορεύεται η χρήση συρματόβουρτσας ή διαλυμάτων οξέων που μπορεί να προκαλέσουν
αποχρωματισμό. Θα χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά εργαλεία για καθαρισμό.
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1.9 Προστασία
Όλες οι απαιτούμενες μέθοδοι προστασίας ή προληπτικά μέτρα κατά την περίοδο κατασκευών θα
είναι σύμφωνα με τις εντολές και απαιτήσεις του κατασκευαστή, και θα έχουν υλοποιηθεί ώστε να
διασφαλιστεί ότι στις πλάκες δαπέδου δεν θα έχουν καμία ένδειξη χρήσης ή ζημίας κατά το χρόνο
παραλαβής τους.
Δεν θα επιτραπεί η βάδιση στις πλάκες δαπέδου που έχουν μόλις τοποθετηθεί, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 24 ωρών μετά την τοποθέτηση τους.
Η εργασία πλακόστρωσης με χονδρόπλακες θα προστατεύεται ώστε να αποτρέπεται το λέρωμα,
το ξεθώριασμα, η κηλίδωση και τυχόν ζημιές κατά την διάρκεια της κατασκευής.

2. Απαιτήσεις ποιοτικών ελέγχων για την παραλαβή
2.1 Δείγματα
Θα κατασκευασθούν δείγματα των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης και τα
εγκεκριμένα σχέδια της αντίστοιχης μελέτης.
2.2 Ανοχές
Καμιά ανοχή δε θα είναι αποδεκτή για εξαρτήματα ή άλλα στοιχεία του ίδιου τεμαχίου.
2.3 Ποιοτικός έλεγχος στο εργοτάξιο
Θα πραγματοποιηθεί οπτική επιθεώρηση για να εξασφαλισθεί ότι οι πλάκες είναι εγκατεστημένες
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής, τις συστάσεις του κατασκευαστή και τα
εγκεκριμένα σχέδια.

3. Τρόπος επιμέτρησης
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα επίστρωσης εκτός των επενδύσεων
βαθμίδων κλιμάκων και παρτεριών που γίνεται με τρέχοντα μέτρα, με βάση τα χαρακτηριστικά
των χονδρόπλακων (πάχος, διαστάσεις, προέλευση), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα
συμβατικά τεύχη του έργου.
Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα
πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και
κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω
κατασκευή τους.
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρώνται χωριστά τα παρακάτω:
- Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών (τα οποία χορηγούνται)
- Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο
- Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
- Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού.
- Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την
εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής.
- Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των
εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση.
- Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν
διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές
και τους ελέγχους.
Ορμύλια, 12/05/2014
Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου

Δημήτριος Λανταβός
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ
ΠΡΑΞΗ :
Διακήρυξη

Πρόχειρου

Μειοδοτικού

Διαγωνισμού

για

την

εργασία

τοποθέτησης

χονδροπλακών, για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
ΣΥΜΒΑΣΗ :
Σύμβαση για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ
ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :
Αριθμ. Διακήρυξης : 05/2014

Α/Α

1
2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Επένδυση βαθμίδων με
πλάκες 3εκ.
Επενδύσεις παρτεριών
(καπάκια) με πλάκες 3εκ.
Επιστρώσεις δαπέδων με
πλάκες κανονικές πάχους 23εκ.
Επιστρώσεις δαπέδων με
πλάκες κανονικές πάχους 4-6
εκ.

Μον.
Μέτρησ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

μμ

136,00

μμ

607,00

μ2

225,00

μ2

1.352,00

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΟΣΤΟΥΣ
Ημερομηνία

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)

ΠΡΟΣ : ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ
(Γραφείο

της

Τεχνικής

Υπηρεσίας

του

Ιδρύματος Ορμύλια)
ΤΚ 63071 – Ορμύλια Χαλκιδικής

Υπόψη :
Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση του Έργου :
«ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
Παρακαλώ να δεχτείτε την προσφορά μου για συμμετοχή στον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό
για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».
με Αρ. Διακήρυξης : 05/2014
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού : η 30/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄.
Η προσφορά μου ισχύει για 120 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ............../............/ 2014

Ο ΑΙΤΩΝ

(Όνομα, Σφραγίδα και Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με Αρ. Διακ.: 05/2014, Τίτλο: Πρόχειρος
Διαγωνισμός για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», και Ημερομηνία Διενέργειας ………...…, δηλώνω ότι :
Α) Μέχρι σήμερα …………………..ημέρα υποβολής της προσφοράς:
1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο
3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
2. Δεν τελώ υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
3. Δεν τελώ υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
ή υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης,
4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής μου όσο και του ελληνικού δικαίου
5. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της
χώρας εγκατάστασής μου όσο και του ελληνικού δικαίου
Β) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της με αρ.:
05/2014 Διακήρυξης
Γ) α) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της με αρ.: 05/2014 Διακήρυξης
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της με αρ.: 05/2014 Διακήρυξης, των οποίων έλαβα γνώση και
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι αληθή και ακριβή
Ημερομηνία: ..…..../.....…//2014
Ο – Η Δηλ…

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΕ)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986, προκειμένου για τη συμμετοχή της εταιρείας ......................…………………………………. στον πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με Αρ. Διακ.: 05/2014 Τίτλο: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών για τις ανάγκες
του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», και
Ημερομηνία Διενέργειας ………....…., δηλώνω ότι :
Μέχρι σήμερα …………………..ημέρα υποβολής της προσφοράς:
1) Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος / πρόεδρος / διευθ. σύμβουλος της εταιρείας ................................................................................και
μέχρι σήμερα δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ
του Συμβουλίου
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Ημερομηνία:

………/…..…/2014

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(4)Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΑΕ)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Με ατομική μου ευθύνη ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / νομικού προσώπου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, προκειμένου για τη συμμετοχή της εταιρείας
......................…………………………………. στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με Αρ. Διακ.: 05/2014, Τίτλο: Πρόχειρος
Διαγωνισμός για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και Ημερομηνία Διενέργειας ………...………, δηλώνω ότι :
Μέχρι σήμερα …………………..ημέρα υποβολής της προσφοράς η εταιρεία / νομικό πρόσωπο:
 δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί σε βάρος της/του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
 δεν τελεί υπό Διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή
υπό διαδικασία θέσης σε Διαδικασία εξυγίανσης.
 έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της/του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις
διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της/του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της
χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
 δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) όπως έχει προστεθεί, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω
νομοθετήματος ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης.
 αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της
παρούσης.
 α) αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση και γ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Στην περίπτωση συνεταιρισμού προμηθευτών ότι:
 λειτουργεί νόμιμα,
 αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 13 της
παρούσης
 αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας,
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
Ημερομηνία: ………/…..…/2014
Ο – Η Δηλ.
(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(4)Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν.1599/1986, προκειμένου για τη συμμετοχή μου στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με Αρ. Διακ.: 05/2014, Τίτλο: Πρόχειρος
Διαγωνισμός για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», και Ημερομηνία Διενέργειας ……….....…., δηλώνω ότι :
Η προσφορά μου είναι απολύτως συμβατή με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και κυρίως αυτές του Παραρτήματος Α.

Ημερομηνία: ......…/.......…/2014
Ο – Η Δηλ….......

(Υπογραφή)

(1)Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) « Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(4)Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΠΛΑΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ».

Στην Ορμύλια, σήμερα, ../../2014, ημέρα, μεταξύ :

ΑΦΕΝΟΣ του Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ που εδρεύει στην Ορμύλια Χαλκιδικής, με Α.Φ.Μ.
999738271, Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό του Ιερομόναχο
Σεραπίωνα Σιμωνοπετρίτη (κ.κ. Παντελεήμονα Χλήνο), με Α.Φ.Μ. 106468342, Δ.Ο.Υ.
Πολυγύρου, καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,
ΑΦΕΤΕΡΟΥ του …………………………, κατοίκου .......................... Οδός ……………………. (ή
της Εταιρείας ή της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ............................................................ και τον
διακριτικό τίτλο ......................... που εδρεύει στην ……………………, η οποία έχει συσταθεί με την
υπ’ αριθμ. …………… Συμβολαιογραφική πράξη του Συμ/φου ………………., και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από το ……………………., σύμφωνα και με το υπ’ αρ.
…………………….. ΦΕΚ/ ειδικό πληρεξούσιο, του συμβολαιογράφου ……………….. εφεξής
καλούμενος «Ανάδοχος»
και αφού έλαβαν υπόψη τους :
1.

Την εγκριθείσα μελέτη με την Απόφαση ................

2.

Τη με αρ. πρωτ. …………………… απόφαση του Ιδρύματος Ορμύλια για την διενέργεια

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις
ανάγκες

του

Έργου

«ΙΔΡΥΜΑ

ΟΡΜΥΛΙΑ

–

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΙ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τη σχετική συνημμένη σε αυτήν Διακήρυξη,
3.

Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου,

4.

Το φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και τη με αρ. πρωτ. …/... - … - 2014

απόφαση του Ιδρύματος Ορμύλια με την οποία γίνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του ως
άνω διαγωνισμού και η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο,
5. Τον νόμο 3440/27.2.2006 συστάσεως του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’
6.

Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων» (ΦΕΚΑΊ9),
7.

Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) "Περί Δημόσιου Λογιστικού",

8.

Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3Α2.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
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παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
9. Το άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»

(ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
10. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚΑ7150), όπως ισχύει,

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα :
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ίδρυμα Ορμύλια αναθέτει στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο
«ΑΝΑΔΟΧΟ», την εργασία τοποθέτησης χονδροπλακών, για τις ανάγκες του έργου «ΙΔΡΥΜΑ
ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
,κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.
(α) στη με αρ. 05/2014 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου,
που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης
(Παραρτήματα I και II αντίστοιχα),
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και
(δ) στη με αρ. …………………… απόφαση κατακύρωσης και
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δια του εδώ νόμιμου εκπροσώπου του κ. …………., δηλώνει ότι αποδέχεται
την εκτέλεση της ως άνω παροχή υπηρεσίας έναντι του συνολικού ποσού των ...........….. Ευρώ
(…€) με τον Φ.Π.Α., με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται
ανεπιφύλακτα :
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της σύμβασης
1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εργασία τοποθέτησης

χονδροπλακών, για τις ανάγκες του Έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ»,

κατά

τα

ειδικότερα

προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα I της
παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Το Ίδρυμα ‘’Ορμύλια’’ δύναται να αυξήσει την συνολική επιφάνεια μέχρι 7% και ο ανάδοχος
οφείλει να εκτελέσει την υπηρεσία με το ίδιο τίμημα για όσο χρόνο απαιτηθεί (εκτιμάται ότι η
επι πλέον ποσότητα θα απαιτήσει τον ανάλογο χρόνο).
Οι εν λόγω επιφάνειες έχουν ως εξής :
Α. Επένδυση βαθμίδων με πλάκες 3εκ. : 136,00 μμ
Β. Επενδύσεις παρτεριών (καπάκια) με πλάκες 3εκ. : 607,00 μμ
Γ. Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες κανονικές πάχους 2-3εκ. : 225,00 μ2 και
Δ. Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες κανονικές πάχους 4-6 εκ. :1.352,00 μ32.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τις τοποθετημένες επιφάνειες απαλλαγμένες

ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες.
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Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν οι
παρεχόμενες

υπηρεσίες

ανταποκρίνονται

στις

ποσότητες

και

προδιαγραφές

του

Παραρτήματος I της παρούσας και στις τεχνικές περιγραφές και τα λοιπά στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς του η οποία ενσωματώνεται στο Παράρτημα II της παρούσας
σύμβασης αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτής. Οι τοποθετήσεις των πλακών πρέπει
να είναι κατάλληλες για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση.
Ο Ανάδοχος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της παρούσας σύμβασης
(δώδεκα μήνες), εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για την καλή κατάσταση και το «ΚΑΛΩΣ
ΕΧΕΙ» και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που
παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης
ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του παρόχου είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να
επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τις
τοποθετημένες επιφάνειες που τυχόν παρουσιάζουν ελαττώματα.
ΑΡΘΡΟ 2
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την εκτέλεση της

εργασίας.
2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,

των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων
προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας όλα τα απαιτούμενα μέτρα

ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει όλες τις αποζημιώσεις του προσωπικού του.
5. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει

αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 3
Τίμημα
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση

της παροχής υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική
προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης
(Παράρτημα II) …………… € (ολογράφως: ………………………..…………….. ) (Ευρώ) με το
Φ.Π.Α..
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για
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κάθε ομάδα όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες
του έργου όπου θα παρέχει τις υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες
γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της εργασίας. Ενδεικτικά δε με τις δαπάνες
των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, τις
δαπάνες της μεταφοράς τους, τις δαπάνες διατροφής, δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο
προσωπικό του ή σε οποιονδήποτε τρίτο, τις δαπάνες καθαρισμού του εργοταξίου μετά το
πέρας εργασιών και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες
επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο
υπογραφής της παρούσας.
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της

παρούσας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα

στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του
προϋπολογισμού του έργου και των υποέργων εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε
περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω
συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος του για το υπόλοιπο ποσό.
6. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών τοποθέτησης για κάποιο χρονικό διάστημα που αυτό

επιβάλλεται λόγω της εξέλιξης των εργασιών στο εργοτάξιο ή στα κτίρια, τότε ειδοποιείται ο
ανάδοχος να διακόψει την εργασία του και να επανέλθει στο χρόνο που θα τον ορίσει η
επίβλεψη του έργου. ΑΝ ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα
που θα ορισθεί για να συνεχίσει την εργασία ή αν μονομερώς αποχωρήσει από την εργασία ή
αν δεν επανεμφανισθεί ή αν αρνηθεί ή αν απουσιάσει χωρίς λόγο, τότε του παρακρατείται
ολόκληρο το ποσό της προηγούμενης πιστοποίησης, ως ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 4
Τόπος, Τρόπος και χρόνος Εργασίας - Προθεσμίες
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις τοποθετήσεις των πλακών εντός του

προβλεπόμενου χρόνου, δηλ. δώδεκα (12) μήνες.
2. Όλες οι τοποθετήσεις πλακών θα πρέπει να γίνουν στις ενδεδειγμένες από τους επιβλέποντες

μηχανικούς θέσεις εντός του κτιριακού συγκροτήματος.
3. Οι υπηρεσίες του παρόντος διαγωνισμού θα παραδοθούν σε τμήματα.
4. Στο τέλος κάθε τμηματικής παράδοσης θα γίνεται οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή

του τμήματος, από την Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 της παρούσας, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης για κάθε επιμέρους τμήμα εκ των ανωτέρω μπορεί με

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς
αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
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του συμβατικού χρόνου.
6. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των τοποθετήσεων μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 5 παρ. 1 της
παρούσας. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικούς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
7. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή

της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση του έργου και αφού ολοκληρωθεί η οριστική
παραλαβή και παρέλθει ο χρόνος εγγύησης.
8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον

Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).
ΑΡΘΡΟ 5
Παραλαβή Παροχής Υπηρεσιών - Προθεσμίες
1. Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής κατόπιν κάθε

τμηματικής παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας και πριν από κάθε τμηματική
πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης) σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των τοποθετημένων επιφανειών καλείται να παραστεί,

εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί/υπάλληλοι του, με πλήρη
γνώση του τρόπου παράδοσης ή εφαρμογής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με

μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των βαμμένων επιφανειών.
4. Η Επιτροπή της παρ. 1 καθώς και οι υπεύθυνοι μηχανικοί του έργου διενεργούν τους

ανωτέρω ελέγχους (επιμέτρηση ποσοτήτων, έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών, κλπ.).
5. Μετά τη διενέργεια του ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου συντάσσει πρωτόκολλο μακροσκο-

πικού ελέγχου με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων.
6. Σε περίπτωση που η Επιτροπή της παρ. 1 απορρίψει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αναφέρει

στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της
Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.
7. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή της παρ. 1, κοινοποιούνται

υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
8. Η Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παραλαμβάνει τις υπό παροχές υπηρεσιών και

συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής που ορίζονται ανωτέρω, βάσει των τμηματικών
παραδόσεων εκ μέρους του Αναδόχου όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της

παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 44
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της με αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010
(ΦΕΚ Β/1088) όμοια.
ΑΡΘΡΟ 6
Απόρριψη και Αντικατάσταση Παροχής Υπηρεσιών
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των

υπηρεσιών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του
συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε Ανάδοχος θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε
κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις εργασίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία

που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων υπηρεσιών.
Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται
ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 7
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση - αντικατάσταση
Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη
του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα 4 και 6 της παρούσας
αντίστοιχα, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 8
Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής - Δικαιολογητικά
1. Η καταβολή του τιμήματος του άρθρου 3 της παρούσας στον Αναδόχου θα γίνει με την

καταβολή αυτού τμηματικά, σύμφωνα με το παρόν άρθρο μετά την οριστική παραλαβή κάθε
μέρους των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.
2. Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το άρθρο 4 της

παρούσας με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή κάθε
μέρους των υπό παροχή υπηρεσιών για κάθε ομάδα σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της
παρούσας
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3. Για τις τμηματικές πληρωμές του Αναδόχου για κάθε υποέργο απαιτούνται τα κάτωθι

δικαιολογητικά :
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την
Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 5 σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου,
β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και
Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ,
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου

8% στην καθαρή αξία των τιμολογίων και το τέλος 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 9
Δικαίωμα προαίρεσης
Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης 7% επί των επιφανειών που περιέχονται στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10
Απαγόρευση Υποκατάστασης
Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας
Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση
της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
Ανώτερα Βία
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση
υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται,
όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου
συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία
του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε.
ΑΡΘΡΟ 12
Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
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πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 13
Αντίκλητος
Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται
εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους.
ΑΡΘΡΟ 14
Γλώσσα Επικοινωνίας
Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή
γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με
φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 15
Δωσιδικία - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που
απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (του
Πολυγύρου).
ΑΡΘΡΟ 16
1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματα αυτής (I και II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των

μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα
στη με αρ. 05/2014 Διακήρυξη και στις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της
παρούσας.
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2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.
3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν

μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.
4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, όλοι οι όροι της παρούσης

θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την
Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 17
Τροποποίηση όρων της σύμβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται
άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως
από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.
Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα το ένα παραμένει στην Τεχνική Υπηρεσία του
Ιδρύματος Ορμύλια, ένα λαμβάνει ο Ανάδοχος και δύο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.. Ακριβές αντίγραφο
αποστέλλεται με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Παραλαβής του άρθρου 8 παρ.
1 της παρούσας.
ΤΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ

[συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του αναδόχου ή
επωνυμία του νομικού προσώπου/ένωσης και του
νομίμου εκπροσώπου αυτών και τίθεται υπογραφή]
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