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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ENIΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ. ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αριθμός Διακήρυξης: 620/15/2016
(Αρ. Αποφ : 3719/174/30-12-2015)
Αναθέτουσα Αρχή: ΊΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Προϋπολογισμός: #29.000,00#€ +30% δικαίωμα προαίρεσης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ )

Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 06-04-2016, Τετάρτη και ώρα: 11:00 π.μ.
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) " Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων ".
2. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου"
3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών»
4. Την υπ’ αριθμ 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
5. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις
εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115, Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88, Α’)
8. Του Ν.3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της
Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με τις
οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L
335) (ΦΕΚ173, Α’)
9. Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημόσιων συμβάσεων και κεντρικού
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων – αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204, Α’)
10.Του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις.
11.Της ΚΥΑ Οικονομικών, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης υπ. Αρ. πρ. 127175/Η/4-11-11 (ΦΕΚ 2508/Β/411-2011, Άρθρο 7 παρ. 3).
12.Του Ν. 4115 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου
Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και άλλες διατάξεις».
13.Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014)
14. Την υπ΄ αριθμ: 3719/174/30-12-2015,απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ..και την με αριθμό
624/39/8347/11-02-2016 εγκριτική διαταγή της Δ/νουσας Συμβούλου ΙΝΕΔΙΒΙΜ .
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Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, συνολικής
δαπάνης κατά ανώτατο όριο #29.000,00#€ + 30% δικαίωμα προαίρεσης (μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ENIΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ. ΤΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για χρονικό διάστημα έξι
(6) μηνών και με δικαίωμα παράτασης άλλων έξι (6) μηνών από τη λήξη της αρχικής σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06-04-2016, ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα: 11:00 π.μ., στα Γραφεία του Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης , στην οδό Αχαρνών αριθμό 417, όροφο 2ο γραφείο 204 , από τριμελή
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης .

1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή / και
νομικών προσώπων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του ΕΟΧ, των κρατών-μελών
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου καθώς επίσης και
των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή
συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και
δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες, με πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας συναφές
του επιστημονικού αντικειμένου του περιγραφόμενου, στο Παράρτημα Α, στελεχιακού δυναμικού. Επίσης
ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και συμπράξεις μηχανικών με κοινή προσφορά που πληρούν τα
παραπάνω χαρακτηριστικά.

2. Διάρκεια των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 120 ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προθεσμίας υπολογιζόμενης σύμφωνα με το τα
οριζόμενα στο Άρθρο 13 του Π.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07). Προσφορές που αναφέρουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της
ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες,
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8)
ημέρες.
Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του
επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο,
και ούτω καθεξής.

3. Προϋπολογισμός του έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέρχεται κατ‘ ανώτατο όριο στο ποσό των ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΥΡΩ #29.000,00#€ + 30% δικαίωμα προαίρεσης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα καλυφθεί
συνολικά από τον προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
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4. Ματαίωση Διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτό να
ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, ή να
αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα
της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπάρξει μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο
δ)Αν ο συναγωνισμός κατά την κρίση του Δ.Σ. / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ήταν ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων για την αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού.
Το Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλες τις προσφορές κατά την απόλυτη κρίση του.
Αν ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμα του ή αν απορριφθούν
όλες οι προσφορές ή ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και για οποιοδήποτε λόγο,
κανένας από αυτούς πού έλαβαν μέρος σε αυτόν δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, δεδομένου
ότι όλοι οι συμμετέχοντες, με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της παρούσας Διακήρυξης παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν
δικαίωμά τους.
Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι εκείνων των οποίων οι προσφορές δεν θα
γίνουν δεκτές είτε για τυπικούς (αποκλεισμός από το διαγωνισμό λόγω έλλειψης η ανεπάρκειας τυπικών
στοιχείων) είτε για ουσιαστικούς λόγους.

5. Κατάθεση Προσφορών
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Κεντρική Γραμματεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(Αχαρνών 417, Αθήνα, 2ος Όροφος, γραφείο 203) , το αργότερο μέχρι τις 05-04-2016, ΤΡΙΤΗ και ώρα:
12:30, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου και τα εξής:
α) ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ENIΣΧΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ. ΤΟΥ
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.»
β) Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης , Αχαρνών 417 Τ.Κ 111.43,
Ημερομηνία Διαγωνισμού: 06-04-2016, ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα: 11:00 π.μ.,
γ) Τα στοιχεία του αποστολέα.
δ) την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιανδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση
ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του
ενδιαφερόμενου.
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε
έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον
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ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.

6. Σύνταξη Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, θα είναι
δακτυλογραφημένες στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τυχόν τεχνικούς όρους που μπορούν να
αναφέρονται στην Αγγλική γλώσσα. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς πρέπει να
εμπεριέχονται τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι με τις ενδείξεις:
α) Δικαιολογητικά ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»)
β) Τεχνική Προσφορά ( σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην
οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του διαγωνισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
γ) Οικονομική Προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), η οποία θα περιλαμβάνει όσα ορίζονται στην παρ. 10.

7. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού πραγματοποιείται στα παρακάτω επιμέρους στάδια και σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην παρούσα:
1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2. Έλεγχος δικαιολογητικών
3. Άνοιγμα , Έλεγχος και Αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
4. Άνοιγμα, Έλεγχος και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς
5. Επιλογή Αναδόχου
Στα επιμέρους στάδια παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών θα έχουν δικαίωμα να
παρευρίσκονται τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, συνεταιρισμών,
ενώσεων ή κοινοπραξιών οικονομικών φορέων, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα από τις κείμενες
διατάξεις έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εν λόγω ιδιότητα τους, καθώς και οι αντιπρόσωποι των
φυσικών προσώπων ή των νομικών προσώπων ή των συνεταιρισμών, ενώσεων ή κοινοπραξιών
οικονομικών φορέων, προσκομίζοντας σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης και τα απαιτούμενα από τις
κείμενες διατάξεις έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα των ως ανωτέρω προσώπων των
οποίων αποτελούν αντιπρόσωποι.

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν με την προσφορά επί ποινή αποκλεισμού
τα κάτωθι δικαιολογητικά, με τη σειρά που παρατίθενται, τα οποία θα αποτελούν το περιεχόμενο του
υποφακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ». Τα στοιχεία του υποφακέλου χρησιμοποιούνται για τον
αποκλεισμό Προσφορών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης
Ο συγκεκριμένος φάκελος θα περιλαμβάνει
Α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (στην οποία θα αναφέρονται το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία
που απαρτίζει το διαγωνιζόμενο και που υποβάλλει την προσφορά), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα Α της παρούσας. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
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διαγωνιζόμενου, θα δηλώνονται επίσης ο Υπεύθυνος του Έργου και ο νόμιμος εκπρόσωπος του
διαγωνιζομένου, με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,
τηλεομοιότυπο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο . Αναλυτικότερα, η αίτηση συμμετοχής θα υπογράφεται:
α) για φυσικά πρόσωπα, είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, είτε, εάν αυτό συμμετέχει στο διαγωνισμό
μέσω αντιπροσώπου, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση δε υπογραφής της
αίτησης συμμετοχής από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του διαγωνιζόμενου, απαιτείται και η υποβολή
ειδικής εξουσιοδότησης.
β) για νομικά πρόσωπα, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υποβάλλει την
προσφορά. Για τη νομιμοποίησή του, απαιτείται η υποβολή με την προσφορά: α) του καταστατικού του
νομικού προσώπου, οι τροποποιήσεις αυτού και η τυχόν τελευταία κωδικοποίησή του, βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής αναφορικά με το ότι δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω το εν λόγω καταστατικό και
βεβαίωση μη λύσης του νομικού προσώπου και β) της σχετικής απόφασης/ πρακτικού του αρμοδίου,
κατά το καταστατικό, οργάνου του νομικού προσώπου με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή του
νομικού προσώπου στον διαγωνισμό και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός του να προβεί προς
τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
γ) για Κοινοπραξίες, από τον κοινό εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας, σύμφωνα με το κοινοπρακτικό
καταστατικό. Για την νομιμοποίηση του ως άνω κοινού εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την
προσφορά του κοινοπρακτικού καταστατικού. Εάν η Κοινοπραξία δεν έχει ακόμα συσταθεί, στην
περίπτωση αυτή, για την νομιμοποίηση του ως άνω εκπροσώπου απαιτείται η υποβολή με την
προσφορά των σχετικών εξουσιοδοτήσεων των μελών της Κοινοπραξίας, οι οποίες θα φέρουν θεώρηση
του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή. Για την υπογραφή των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων
εφαρμόζονται, αναλόγως, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των
δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές.
δ) σε περίπτωση Σύμπραξης ή Ένωσης φυσικών ή νομικών προσώπων, η αίτηση συμμετοχής
υπογράφεται από κάθε μέλος της Σύμπραξης ή Ένωσης, εφαρμοζόμενες, αναλόγως, οι παράγραφοι Α
και Β του παρόντος άρθρου, με την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται σε αυτές, ή από
κοινό εκπρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία συνυποβάλλεται με την
προσφορά. Τα αναφερόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε
προμηθευτή/συμμετέχοντα που συμμετέχει στην Ένωση.
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:
1.

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι εάν έχει καταδικασθεί ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, ο ποινικά υπεύθυνος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, ήτοι:
 για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,


για το αδίκημα της δωροδοκίας, όπως αυτή ορίζεται 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,
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για το αδίκημα της απάτης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,



για το αδίκημα της νομιμοποίησης 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 από παράνομες
δραστηριότητες.



και για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου πρέπει να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα οι διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των
εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης
εταιρίας) ή ο πρόεδρός τους, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος τους, στις περιπτώσεις των
ανώνυμων εταιριών.
2.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3.

Δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

4.

Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.

Είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο οικείο Επιμελητήριο. Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να
αναφέρεται η ακριβής επωνυμία του συγκεκριμένου οικείου Επιμελητηρίου στο οποίο είναι
εγγεγραμμένοι.

6.

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε
γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της,

7.

Ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών,

8.

Ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή,

9.

Ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου,

10. Ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες ή δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου
11. Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του έργου για
λόγους δημοσίου συμφέροντος,
12. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης
που έχει ισχύ δεδικασμένου,
13. Ότι δεν έχει διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα,
14. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή και
15. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007.
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Γ. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, μέσω
αντιπροσώπου τους.
Δ. Εγγυητική Επιστολή Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς στο διαγωνισμό, η οποία εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό ύψους ίσο με ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού ΜΗ
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%), ήτοι στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα ευρώ
(580,00 ευρώ), η οποία θα ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα από την λήξη ισχύος της προσφοράς που
ζητείται από την παρούσα προκήρυξη ή από τυχόν παρατάσεις της ισχύος της προσφοράς σε περίπτωση
που αυτές ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εξέλιξη της διαδικασίας του διαγωνισμού. Στο
Παράρτημα Β της παρούσας Προκήρυξης, παρατίθεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για
τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων υποβάλλεται κοινή εγγυητική επιστολή.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό
της εταιρίας από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα ή ευανάγνωστα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων
εάν εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένες
από κάποια αρμόδια αρχή ή δικηγόρο .
Στα λοιπά φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων απαιτείται επικύρωση από αρμόδια αρχή ή
δικηγόρο. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, στις περιπτώσεις
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. θα υπογράφονται από τους διαχειριστές, και στις περιπτώσεις Α.Ε. από τον πρόεδρο
του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
9. Τεχνική Προσφορά
Ο συγκεκριμένος υποφάκελος θα περιλαμβάνει:
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς αποτελούν το περιεχόμενο του σφραγισμένου υποφακέλου με την
ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα στοιχεία της χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό Προσφορών που
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης (Παράρτημα Α), για την αξιολόγηση των Προσφορών και
τη δέσμευση του υποψηφίου για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Γενικές επισημάνσεις
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση
αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορές οι οποίες δεν τηρούν όλες τις υποχρεωτικές απαιτήσεις αποκλείονται.
Δομή της τεχνικής προσφοράς
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να συντάξουν την Τεχνική Προσφορά τους κατά τρόπο που να
αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα υλοποιήσουν το έργο, και να προτείνουν
το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν.
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10. Οικονομική Προσφορά
Ο συγκεκριμένος υποφάκελος θα περιλαμβάνει:
Πίνακα από τον οποίο θα προκύπτει με σαφήνεια το οικονομικό αντάλλαγμα για τις ανωτέρω υπηρεσίες.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να εμπεριέχει τον πίνακα που ακολουθεί, να είναι υπογεγραμμένη και
το προτεινόμενο αντάλλαγμα θα προσδιορίζεται στην προσφορά για το σύνολο του έργου. Οι τιμές θα
εκφράζονται σε Ευρώ.
Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης στο σφραγισμένο υποφάκελο
με την ένδειξη « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
1) Αριθμός των εργαζομένων:
2) Ημέρες και ώρες εργασίας:
3) Συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι
εργαζόμενοι (όπου απαιτείται ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ αντίγραφό της
στο τέλος):
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

11. Διαδικασία Κατακύρωσης :
Τα αποτελέσματα ελέγχου των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης αποτυπώνονται σε ένα ενιαίο
πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις
τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα
τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Η Αναθέτουσα Αρχή στη συνέχεια
εκδίδει σχετική απόφαση, η οποία θα κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες και στην οποία θα
αναφέρεται σαφώς η επωνυμία και τα στοιχεία του Αναδόχου.

12. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν,
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
Α.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
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Β.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Γ.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ)
Δ.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

13. Διαδικασία Αξιολόγησης των Προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά και
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης.
Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
α) Κατά το πρώτο στάδιο, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής,
μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο, παρουσία των διαγωνιζομένων.
Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή περνά
στο επόμενο στάδιο.
β) Κατά το δεύτερο στάδιο, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος με την τεχνική προσφορά, μονογράφονται
από την επιτροπή όλα τα τεχνικά στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο, παρουσία των διαγωνιζομένων.
Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα και νομιμότητα των τεχνικών προσφορών, η επιτροπή περνά στο
επόμενο στάδιο.
γ) Κατά το τρίτο στάδιο, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει και μονογράφει τα υπάρχοντα
έγγραφα στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ακολουθεί ανακοίνωση τιμών και συντάσσεται
το σχετικό πρακτικό της επιτροπής με το οποίο προτείνεται η χαμηλότερη σε τιμή προσφορά (ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου).
Στο στάδιο αυτό η επιτροπή, διακόπτει τη συνέχεια του διαγωνισμού, θα συνεδριάσει εκ νέου και θα
συντάξει το πρακτικό της. Με έγκριση κατακύρωσης από τη Δ/νουσα Σύμβουλο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα
προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.
δ)Κατά το τέταρτο στάδιο η επιτροπή διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση προβαίνει στο άνοιγμα
του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου.
Στο τελικό αυτό στάδιο, η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου και θα συντάξει το πρακτικό της. Με
έγκριση ανάθεσης από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., θα προχωρήσει στην ανάδειξη
οριστικού αναδόχου και μετέπειτα στην υπογραφή της σύμβασης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση µόνο
των συµµετεχόντων στο διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να
πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την
αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς την απομάκρυνσή τους από το χώρο της
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Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Κατά την εξέταση των φακέλων, η
Επιτροπή μπορεί, δια του Συντονιστή αυτής, να καλέσει οποιονδήποτε από τους διαγωνιζομένους να
δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων που έχει ήδη υποβάλει, με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί.
Η
Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού μελετήσει χωριστά τη κάθε προσφορά θα συντάξει πίνακα με τους
συμμετέχοντες που οι προσφορές τους έχουν κριθεί αποδεκτές.

14. Απόρριψη Προσφορών:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις
και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης .
Επιπρόσθετα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
 είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
 έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις που καθιστούν ασαφή την προσφορά κατά την κρίση
του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
 αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
 αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του έργου,
 αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών,
 δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί , σύμφωνα με το προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας,
 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .
 δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή.
 η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,
 παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης,
 δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
 Αντίκειται στην εργατική νομοθεσία.
15. Κατάρτιση σύμβασης:
Ο προσφέρων, στον οποίο κατακυρώνεται το Έργο, είναι υποχρεωμένος, δια του νόμιμου εκπροσώπου,
να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης,
για να υπογράψει τη σύμβαση για το Έργο. Υπόδειγμα του σχεδίου της Σύμβασης επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Ε.
16. Εγγυήσεις του αναδόχου:
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

17. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης:
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2)
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μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την
πιστοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οριστικής περαίωσης του συνόλου του έργου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα µε το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.

18. Τρόπος πληρωμής-κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με
μηνιαίες καταβολές, ανάλογα με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης και τη σύνταξη του σχετικού
πρακτικού καλής εκτέλεσης του έργου, από την αρμόδια επιτροπή. Θα γίνει κράτηση 0,10 % επί του
καθαρού ποσού της σύμβασης, που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ,
σύμφωνα µε το Νόμο 4013/15-09-11, άρθρο 4, παρ. 3..Επίσης θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος
εισοδήματος σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 Φορολογίας και την εκάστοτε ισχύουσα Φορολογική
Νομοθεσία.

19. Έκπτωση του Αναδόχου
Με απόφαση του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διακόπτεται η χρηματοδότηση του Έργου και καταγγέλλεται η
σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση.

20. Πληροφορίες
Για πληροφορίες που αφορούν:
Α) τη διαδικασία του Π.Μ.Δ. καλέστε στο Τ.Π. & Δ.Μ. τηλ. 213 131 4567-75.
Β) τις Τεχνικές Προδιαγραφές καλέστε στη Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ. στο τηλ. 213 131 4679.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΈΡΓΟ: Ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Τμήματος Μελετών – Κατασκευών της
Δ.Ε.Μ&Τ.Υ με προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού αναδόχου.
Σύμφωνα με τον Νόμο με αριθμό 4115/30-1-2013, άρθρο 12 ΦΕΚ 24, τ. Α΄ οι αρμοδιότητες του πρώην
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας - νυν Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη

των

λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών συνεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο
το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (πρώην Ε.Ι.Ν.) έως την πάροδο τριών μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικό
Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του Ν.
4009/2011 (Α΄195).
Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ενίσχυση της
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των Τεχνικών Τμημάτων της Δ.Ε.Μ&Τ.Υ (Τμήματος Μελετών &
Τυποποίησης και Τμήματος Κατασκευών) τα οποία συγχωνεύτηκαν σε ένα στο Τμήμα Μελετών Κατασκευών και λόγω του μειωμένου αριθμού ατόμων που τα πλαισίωναν.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΕΥΘΥΝΩΝ
1. Μελέτη - συγγραφή τευχών δημοπράτησης με χρήση Η/Υ (άριστες γνώσεις Windows Office) και
σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. Autocad).
2. Γνώση για επισκευή - συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Γνώση νομοθεσίας περί έκδοσης οικοδομικών αδειών.
4. Γνώσεις ευρύτερης νομοθεσίας για ένταξη οικοπέδων – κτιρίων ιδιοκτησίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο Εθνικό
Κτηματολόγιο.
5. Χρήση μιας ξένης γλώσσας (για συνεννόηση με αλλοδαπούς Οικότροφους και Φιλοξενούμενους)
6. Έλεγχος τήρησης της σύμβασης και των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, δηλ, του
αναδόχου και του Κυρίου του Έργου.
7. Τον έλεγχο εφαρμογής της μελέτης του έργου.
8. Τον έλεγχο εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
προσδοκώμενη ποιότητα του έργου καθώς και της ποιότητας του τρόπου κατασκευής των προς ανάθεση
έργων.
9. Τον έλεγχο τήρησης των κάθε φύσης κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής.
10. Τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών και μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος.
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11. Την ποσοτική και ποιοτική καταγραφή / τεκμηρίωση του παραγομένου έργου (ημερολόγιο έργου,
καταμετρητικά και επιμετρητικά στοιχεία, πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικοί έλεγχοι κτλ.) και τη μέριμνα
για εξασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
12. Τη διαχείριση όλων των θεμάτων που προκύπτουν κατά την κατασκευή του έργου και έχουν να κάνουν με
συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων που θίγονται η εμπλέκονται με την κατασκευή.
13. Τη συνεργασία με άλλους φορείς του Δημοσίου για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, που
ανακύπτουν κατά το στάδιο μελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής του έργου (μετά από εκχώρηση
αρμοδιοτήτων με εξουσιοδότηση από τα υπερκείμενα όργανα).
14. Την παρακολούθηση της σχέσης συμβατικού - εκτελούμενου φυσικού αντικειμένου, την παρακολούθηση
του οικονομικού αντικειμένου και της απορρόφησης, τη συστηματική καταγραφή των στατιστικών
στοιχείων στα μηνιαία και τριμηνιαία δελτία προόδου του έργου.
15. Ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών για τις κατασκευές και επισκευές.
16. Μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή των αποφάσεων και συμβάσεων, που απαιτούνται για την
ανάθεση της εκπόνησης των μελετών για έργα.
17. Η σύνταξη και ο έλεγχος των επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών πρωτοκόλλων
νέων τιμών μονάδας συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ως και η
μέριμνα για την έγκρισή τους.
18. Η μέριμνα για τη δημοπράτηση των κάθε είδους έργων για την κατακύρωση ή επανάληψη των
διαγωνισμών.
19.

Η μέριμνα για την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων για εκτέλεση έργων, ως και για την

εγκατάσταση των αναδόχων.
20.

Την εκτίμηση, αξιολόγηση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και την πρόταση επεμβάσεων

για την μείωση του κόστους λειτουργίας τους.
Τα παραπάνω αφορούν ακίνητα - οικόπεδα / κτίρια ιδιοκτησίας ή διαχειριστικής ευθύνης του Ιδρύματος.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Ένας Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε να διαθέτει:


Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλο



Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ένταξη ακινήτων στον Ν.4178 και πολύ καλή γνώση του ΝΟΚ.



Καλή γνώση αγγλικών.



Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (να αποδεικνύεται με αντίστοιχη Βεβαίωση Εργοδότη

Προϋπηρεσίας ή ανάλογο Πιστοποιητικό).


Αναγκαία προϋπόθεση η άνω της τετραετούς εμπειρίας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
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2. Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε να διαθέτει:


Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλο



Καλή γνώση αγγλικών.



Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (να αποδεικνύεται με αντίστοιχη Βεβαίωση Εργοδότη

Προϋπηρεσίας ή ανάλογο Πιστοποιητικό).


Αναγκαία προϋπόθεση η άνω της τετραετούς εμπειρίας σε δημόσια ή/και ιδιωτικά έργα.



Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας ως τεχνικός ασφαλείας.



Άδεια ενεργειακού επιθεωρητή με ικανό αριθμό έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών και

προτάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης (ειδικά σε μεγάλα κτίρια).

3. Δύο Πολιτικοί Μηχανικοί Τ.Ε να διαθέτουν:


Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης



Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.



Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων απεικόνισης κτιριακών εγκαταστάσεων. (να

αποδεικνύεται με αντίστοιχη Βεβαίωση Εργοδότη Προϋπηρεσίας ή ανάλογο Πιστοποιητικό).

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα – μελετητικά γραφεία ή συμπράξεις
μελετητών ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν μπορεί να είναι τμηματική.
Σε κάθε περίπτωση Αναδόχου το προσωπικό θα μισθοδοτείται, ασφαλίζεται ή αυτασφαλίζεται και
ελέγχεται πλήρως από τον ίδιο, χωρίς οι κεντρικές υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να έχουν την παραμικρή
ευθύνη για τα θέματα αυτά.
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή
απασχόληση του προσωπικού αυτού. Είναι δε υποχρεωμένος για την πιστή τήρηση των διατάξεων της
εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου,
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζομένων μέσω πιστωτικών Ιδρυμάτων ώστε
να διευκολύνεται η επαλήθευση των καταβολών.
Την ευθύνη ελέγχου του αναδόχου για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και των Τεχνικών
Προδιαγραφών θα έχει η τριμελής επιτροπή η οποία θα οριστεί από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο.
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Είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για την Κοινωνική Ασφάλιση και να
χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο από αυτόν στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο ή
Οργανισμό. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τις καταστάσεις ασφαλιστικών εισφορών,
θεωρημένες, που να φαίνονται ότι το προσωπικό που χρησιμοποιεί η μονάδα αμείβεται και ασφαλίζεται.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση με την
ανάδοχο εταιρία.
Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου από τριμελή
επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και θα υποβάλλεται από το Τμήμα Μελετών
– Κατασκευών υποχρεωτικά στην Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Γ. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πενθήμερη εργασία με πλήρη απασχόληση, ήτοι Δευτέρα – Παρασκευή πλην των επίσημων αργιών και
των ημερών που είναι αργίες για το μόνιμο προσωπικό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Το προσωπικό θα τηρεί αυστηρά το ωράριο του, για διάστημα έξι (6) μηνών.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας &
Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Μελετών – Κατασκευών.
Αθήνα, Μάρτιος 2016

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε.Μ&Τ.Υ
ΠΕΡΣΑ ΚΑΡΒΕΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Επιλογής αναδόχου ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ENIΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ.
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ (*) …………………………………..
Πλήρης τίτλος:……………………………………….....................................................
Ταχυδρομική Διεύθυνση:…………………………………............................................
………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο:……………………Τηλεομοιότυπο:……………………….ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :……………………
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ (*)
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο:……………………………….τηλεομοιότυπο:………………ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :………………….
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..
Τηλέφωνο:……………………………….τηλεομοιότυπο:………………ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :………………….
Ημερομηνία:………………………..
Υπογραφή:………………………….
Σφραγίδα
(*)

Σε περίπτωση ένωσης φορέων ή σύμπραξης θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του συντονιστή (leader) της

ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ...........................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ………………………….
……………………………….
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ ……………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού
των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του …………………….……………για
εκτέλεση του Έργου «…………………….. …………………………», συνολικής αξίας ……… €
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα
του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: ………………
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
……
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού
των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο
διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας
τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που
μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της
παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ με αριθ. … /2016
Σήμερα στην Αθήνα, …-…-2014, ημέρα .................., μεταξύ των συμβαλλομένων: αφενός το
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Αχαρνών, αρ. 417, Α.Φ.Μ. 090044306, Δ.Ο.Υ. ΙΔ’ Αθηνών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 127175/Η/2011
(ΦΕΚ 2508/Β/4-11-11) «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
«ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (ΕΙΝ), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», καλούμενο
κατωτέρω χάριν συντομίας «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» ή «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία: «………………»
με δ.τ.: «…………», Α.Φ.Μ.:…………, Δ.Ο.Υ.: …………, που εδρεύει στην ……………, οδός ………, αρ. …, η οποία εν
προκειμένω εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την ……………, του ……, Α.Φ.Μ.: …, Δ.Ο.Υ.: … και Α.Δ.Τ.: …,
καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας ως «Ανάδοχος», αφού έλαβαν υπόψη την υπ’ αριθμ. …………
Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ………………… διακήρυξης, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για
την επιλογή Αναδόχου για τη…………………………………………………. , ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις
……………. Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού δυνάμει του από ………………… πρακτικού της
εισηγήθηκε την κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο. Εν συνεχεία και κατόπιν της υπ. αριθμ.
………………… Απόφασής του, το Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποφάσισε την ανάθεση της υλοποίησης του έργου
«……………………………………………………………………………………….», στον Ανάδοχο.
2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο αλλά και τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στη Διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της Διακήρυξης. Στη σύμβαση αυτή
προσαρτώνται η Διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της Διακήρυξης, η οικονομική προσφορά του
Αναδόχου, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου τα οποία ονομάζονται συμβατικά τεύχη. Τα οριζόμενα σαν
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι παρατηρήσεις των Επιτροπών Διενέργειας του Διαγωνισμού και
Παραλαβής του έργου, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του έργου, έχουν την παρακάτω σειρά ισχύος
σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων:
1. Η σύμβαση με τα Παραρτήματά της,
2. Η Διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της Διακήρυξης,
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και
5. Οι παρατηρήσεις των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και Παραλαβής-Παρακολούθησης του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναθέτει στην ανάδοχο εταιρία και η ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει τις υπηρεσίες
υλοποίησης του έργου «………………………………………………………………….» αναλυτικά περιγράφονται στη με
αριθμ. πρωτ. ………………… προσφορά του αναδόχου για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Ο ανάδοχος θα
παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες εντός 20 (είκοσι) ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
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1.2. Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις
που περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω στην παρούσα Σύμβαση και στο Παράρτημά της, στη Διακήρυξη
και την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
2.1 Η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
στη Σύμβαση και της ανατίθενται με σχετικό έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
2.2 Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση,
εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά.
2.3 Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων της. Για την αντικατάσταση απαιτείται
η έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση,
τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος, με βάση
τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
3.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο
στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για
την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν
εκχωρήθηκε.
3.3. 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 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
4.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε
ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οιωνδήποτε στοιχείων (πληροφοριών, εγγράφων και γενικά
οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τις υπηρεσίες), στα οποία έχει πρόσβαση στο πλαίσιο της εκτέλεσης
της παρούσας συμβάσεως χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις ως άνω περιγραφείσες πληροφορίες και μόνο στο αναγκαίο μέτρο
προκειμένου να εκπληρωθούν οι σχετικές του υποχρεώσεις.
4.3. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι όλες οι πληροφορίες που του έχουν περιέλθει ή πρόκειται να περιέλθουν
σε γνώση του στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, αποτελούν ιδιοκτησία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Συνεπώς
απαγορεύεται σε αυτόν να ανακοινώνει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οτιδήποτε έχει
σχέση με τις εργασίες για την εκτέλεση του έργου που ανέλαβε με την παρούσα σύμβαση.
4.4. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των εργασιών του για
την εκτέλεση του έργου στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης για δικό του λογαριασμό ή
προκείμενου να αποκομίσει όφελος, πέραν της συμφωνημένης αμοιβής του, ο ίδιος ή
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άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Το παρόν άρθρο παραμένει σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά την λύση του παρόντος
συμφωνητικού με οποιοδήποτε τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
5.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθμ. ……………. με
ημερομηνία έκδοσης …-…-2016 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας: «……………….» που καλύπτει το δέκα τοις
εκατό (10%) του Συμβατικού Τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού
………………………….. € (……………………………………………………….).
5.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τρεις (3) μήνες από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους και θα πρέπει να είναι συνταγμένη
σύμφωνα με το υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της διακήρυξης.
5.3. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που
εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να
παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική
όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
5.4. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ
6.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και μεριμνά όπως οι
υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.
6.2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
7.1. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί
σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση
του Έργου.
7.2. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της με την επιφύλαξη όσων
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση κατωτέρω.
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ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
9.1. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ημερών,
η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο:
α) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και
β) να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.
9.2. Η καταγγελία της Σύμβασης και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
10.1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία
στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα και
κόστος. Για το λόγο αυτό ρητά συμφωνείται ότι το συμβατικό τίμημα δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να
προβληθεί από τον Ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν
από τα άρθρα 388, 696 & 697 του Α.Κ.
10.2. Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εις τριπλούν, γραπτή αίτηση
πληρωμής καθώς και αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή
άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.
10.3 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που
προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις
τριάντα (30) ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση.
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με την
Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 11 ΤΙΜΗΜΑ
11.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ENIΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ», από τον Ανάδοχο, ανέρχεται
μέχρι του ποσού των …………………………………….€ (………………………………………………..) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. δηλαδή ……………………………….€ (……………………………………………………..) μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. πλέον Φ.Π.Α. %: …………………………………….€ (…………………………………………………………………..). Στο
ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως κρατήσεις.
11.2. Ρητά συμφωνείται από κοινού ότι έως την λήξη της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα λάβει ως αμοιβή το
ποσό που θα αντιστοιχεί στο σύνολο των υπηρεσιών που έως τότε θα έχουν πραγματοποιηθεί αυτόν και
το οποίο θα υπολογισθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου που τίθεται σε παράρτημα στο τέλος
της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
12.1 Η καταβολή της συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει ………. και κατόπιν της …………
παραλαβής του έργου.
12.2. Επί των τιμολογίων αναλογεί ΦΠΑ 23%.

23

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ENIΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Μ. & Τ.Υ. ΜΕ ΑΔΑ: 7ΤΣ746ΨΖΣΠ-2ΤΟ ΚΑΙ ΑΔΑΜ: 16PROC004030004

Επί των τιμολογίων ενεργείται παρακράτηση φόρου σύμφωνα ισχύουσα «Φορολογία Εισοδήματος» και
κράτηση 0,10 % επί του καθαρού ποσού της σύµβασης , που αποδίδεται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων , σύμφωνα µε το Νόμο 4013/15-09-11, άρθρο 4, παρ. 3..
12.3. Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται σε τριάντα ημέρες από την παράδοσή τους.
12.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρεί σε καμία πληρωμή εάν τα παραδοτέα που συνδέονται με αυτή
δεν έχουν εκτελεστεί καλώς και δεν έχουν παραδοθεί με βάση τα όσα προβλέπει η παρούσα Σύμβαση.
ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
13.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο
επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές.
γ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό
μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
στ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ειδικώς αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση και στο Π.Δ. 118/2007.
13.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα
με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς
τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
13.3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων και εργασιών .
β) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή
έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα
πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
13.4. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
13.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία
που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του
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Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον
προοριζόμενο σκοπό.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
14.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
14.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
15.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων
εγκρίσεων, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο, μετά από διαδικασία διαπραγμάτευσης,
συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα ή και νέες υπηρεσίες σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2007.
15.2. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες προκύψουν λόγω χρονικής
παράτασης της σύμβασης.
15.3. Η πρόσθετη αμοιβή του αναδόχου θα υπολογισθεί κατ' αναλογία με την αμοιβή του στην παρούσα
σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση η τιμή κόστους παραμένει σταθερή και δεν αναπροσαρμόζεται. Σε
περίπτωση ανάθεσης νέων υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αμοιβή
σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω, τότε αυτή η πρόσθετη αμοιβή θα προσδιορισθεί με
διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 16 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
16.1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
16.2. Οι επικεφαλίδες των όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση της ανάγνωσης της
παρούσας σύμβασης και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μέρος της συμφωνίας
ούτε μπορούν να επηρεάσουν την ερμηνεία του περιεχομένου της.
16.3. Η παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματά της ερμηνεύεται ως ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο. Σε
περίπτωση ακυρότητας ενός ή περισσοτέρων όρων, η λοιπή σύμβαση συνεχίζει να ισχύει, οι δε άκυροι
όροι αναπληρώνονται με ερμηνεία της συμβάσεως με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τη
διαβλεπόμενη βούληση των συμβαλλομένων.
16.4. Η παρούσα σύμβαση, και τα παραρτήματά της, μπορεί να τροποποιηθεί μόνο εγγράφως από τους
νομίμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών και υπό την επιφύλαξη των όρων που αναφέρονται
στη Διακήρυξη του έργου.
16.5. Η σύμβαση αυτή καταργεί και υπερισχύει κάθε άλλης σύμβασης ή σχέσης γραπτής ή προφορικής ή
οποία μέχρι σήμερα τυχόν μπορεί να ισχύει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
17.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
17.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την
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εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
17.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αυτή διευθετείται βάσει της
Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
Αφού συμφωνήθηκαν όλα τα παραπάνω και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχθηκε το παρόν σε πέντε
(5) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί, έλαβε δε τέσσερα
(4) το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και ένα (1) η ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
__________________
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
___________________
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