Αριθμός διακήρυξης: 13/2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, του
εξοπλισμού, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής
συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας»
Ανώτατη Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000,00€) μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.
Διάρκεια έργου: από την υπογραφή της Σύμβασης έως την ολοκλήρωση των παραδοτέων.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μμ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, ο εξοπλισμός, η διακόσμηση και η
αποξήλωση και απομάκρυνση του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή
Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως
11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας. Στην παραπάνω διεθνή Έκθεση, ο αριθμός των
εκθετών θα είναι περίπου 20 Ελληνικές επιχειρήσεις. Η διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου θα
πραγματοποιηθεί με στόχο την προβολή τόσο της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού, όσο και των εκθεμάτων και της
εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στο Ελληνικό περίπτερο.
Ως εκ τούτου, τα Ελληνικό Περίπτερο θα πρέπει:
 Να είναι λειτουργικό και σύγχρονης αισθητικής.
 Να προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών (μπορούν να γίνουν προτάσεις των logos
που θα χρησιμοποιηθούν).
 Να προσιδιάζει στο πνεύμα των συγκεκριμένων Εκθέσεων και της Ελληνικής φυσιογνωμίας.
 Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.
Η Διεθνής Έκθεση Ξενοδοχειακού εξοπλισμού «EQUIP’HOTEL» διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.
Θεωρείται η μεγαλύτερη στην Ευρώπη για προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογία γύρω από τη
βιομηχανία φιλοξενίας (HORECA). Κατά την προσεχή EQUIP’HOTEL 2016 οι διοργανωτές διατηρούν
το διαχωρισμό του εκθεσιακού χώρου σε 5 ενότητες, 30 και πλέον επιχειρησιακών τομέων για την
κάλυψη όλων των αναγκών του τομέα HORECA:
 Bar, παγωτό, ποτό, τρόφιμα
 art de la table, διακόσμηση, φωτισμός, ξενοδοχειακές αλυσίδες
 έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
 τεχνολογία, χώροι αναψυχής
 δομικά υλικά, αρχιτεκτονικά, μελετητικά γραφεία, χώροι εκγύμνασης και ευεξίας, μπάνιο,
οικιακή ένδυση κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από το διαδικτυακό τόπο
www.equiphotel.com.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η Ελληνική Συμμετοχή στο περίπτερο της Enterprise Greece, θα απαρτίζεται από 20 περίπου
Ελληνικές επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στο χώρο της επαγγελματικής εστίασης. Η

Ελληνική συμμετοχή θα βρίσκεται σε διάφορα Hall εντός του εκθεσιακού χώρου και τα οποία θα
γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον υποψήφιο ανάδοχο. Το Ελληνικό περίπτερο θα είναι συνολικού
εμβαδού 400 τετραγωνικών μέτρων με δυνατότητα αυξομείωσης της εκθεσιακής επιφάνειας κατά ±
25%.
Άρθρο 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (
Enterprise Greece).
Εφεξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή»
Λεωφ: Βασιλίσσης Σοφίας αρ.109
Ταχ. Κώδικας: 115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 - 3355786
Telefax: 210-3242079
E-mail: ttp@enterprisegreece.gov.gr
Αρμόδιος υπάλληλος: Τέτη Περισσάκη

Άρθρο 3 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο παρών διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
-

Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».

-

Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και κατά το μέρος που
δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013

-

Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
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-

Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»

-

Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων νν.
4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012) ».

-

Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις».

-

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 21,
καθώς και το άρθρο 28.

-

Το Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»

-

Το Ν. 4281/2014 ( Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014 ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής

-

-

Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.».
Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής μετάθεσης της έναρξης ισχύος του
κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014.
Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

-

Το άρθρο 110 του ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την

-

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020».
Την παρ.1 του άρ. 5 του ν.4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.»

-

Το άρθρο 93 του νόμου 4368/21.02.2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις».

-

Το άρθρο τρίτο του ν. 4380/2016 (Α' 66) “Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας
και άλλες διατάξεις”.

-

Την υπ’ αριθμ. 294/22.03.2016 απόφαση του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί τροποποίηση της σύνθεσης των Επιτροπών των διαγωνισμών
που προκηρύσσει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».

-

Την υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».

-

Την υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ περί συγκρότησης μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα υπογραφής(ΑΔΑ: 7Χ3046ΨΧ6Σ-048).
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-

Την απόφαση Δ.Σ. της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
Συνεδρίαση 289/30-11-2015 για την έγκριση του προγράμματος προώθησης εξαγωγών του
τομέα Εξωτερικού Εμπορίου της εταιρίας για το έτος 2016 (ΑΔΑ: ΩΙ6Φ46ΨΧ6Σ-Χ6Δ).

-

Την με αρ.

12128/15.06.2016 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε» για την προκήρυξη του εν λόγω
διαγωνισμού.

Άρθρο 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή ενδιαφερομένων στον παρόντα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη και
διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. Προσφορές που είναι αόριστες και δεν είναι
δυνατόν να εκτιμηθούν ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την διακήρυξη χαρακτηρίζονται μη
αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα κείμενα της διαδικασίας – που μετά την υπογραφή της Σύμβασης – θα αποτελούν τα συμβατικά
κείμενα, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
α. Η Σύμβαση
β. Η παρούσα Διακήρυξη
γ. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
δ. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
Ημ/νια δημοσίευσης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ: 15-06-2016
Ημ/νια δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 17-06-2016
Ημ/νια δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας: 17-06-2016
Ημ/νια δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ ) www.promitheus.gov.gr: 17-06-2016
Ημ/νια δημοσίευσης στο ΚΗΔΜΗΣ: 17-06-2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Παροχή
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Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διακόσμησης και της
αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση
Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως 11
Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας»
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013.

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή
www.promitheus.gov.gr,

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

πύλη
του

17/06/2016

18/07/2016

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη
δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να
την υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή
διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης , η οποία είναι το αργότερο 10 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να
αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

5

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται στo άρθρο
11 της παρούσας διακήρυξης.
4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής
4.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούμενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης
Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
4.2 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του
Συστήματος.
4.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
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υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Άρθρο 5 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
διακήρυξης μέχρι και την 10η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή μέχρι την 08/07/2016 και ώρα 12:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε
όλες μαζί της διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 6
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις
των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

πύλης

Αιτήματα παροχής

πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές και να απευθύνονται στην
Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη
περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Αιτήματα παροχής

πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές. Αιτήματα παροχής πληροφοριών
που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Άρθρο 6 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα στο

ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της

ΥΑ Π1/2390/2013

(ΦΕΚ/Α/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο Π.Δ. 118/07.
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την

ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και γ) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

υποβάλλονται

η εγγύηση

συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Εφόσον ζητηθεί από την Enterprise Greece, η παραπάνω προθεσμία των 6 μηνών , μπορεί να
παραταθεί, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τον αρχικό χρόνο ισχύος της, και η
παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές επίσης δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
7.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή κοινοπραξίες 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 χώρων που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.
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Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3) αποδεδειγμένη ενασχόληση και
ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με το περιεχόμενο του παρόντος Έργου και να πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας.
Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική
μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, αλλά υποχρεούνται να περιβληθούν τη Νομική
Μορφή της Κοινοπραξίας στην περίπτωση που ανατεθεί στην Ένωση το Έργο και εφόσον αυτό
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του Έργου.
Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες της μιας προσφορές.
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να
αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματική ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασής τους.
7.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αποκλείονται από το διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τα κάτωθι κριτήρια και συγκεκριμένα εάν:
1. Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή
περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29/1/1198),
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998),
γ) 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),
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για τη νομιμοποίηση από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991) που τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 344 της 28-1-2001),
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και ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005
(ΦΕΚ Α’ 305).
ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218
ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της
ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης.
2. α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους,
β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους,
γ) καταδικάσθηκαν βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα που
αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους,
δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και
του Ελληνικού δικαίου.
ζ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού
δικαίου.
η) είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως κατά την παροχή των πληροφοριών που
αιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου ή όταν δεν έχουν παράσχει τις
πληροφορίες αυτές.
3. Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών:
α) οι υποψήφιοι, οι οποίοι αποτελούν εξωχώριες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’ 30/14-2-2005), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279/10.11.2005).
β) οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα
τα ζητούμενα με την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα σε πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα
στην Ελληνική Γλώσσα.
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γ) οι υποψήφιοι, οι οποίοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους
διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
4.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.1 ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.
Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η
διενεργούμενη από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από
συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης.
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο
5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση
(σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:


Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.



Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο
δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.



Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.



Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών», στον οποίο περιλαμβάνεται το
απαιτούμενο δικαιολογητικό.
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Ι. Τα Νομικά πρόσωπα (ΗΜΕΔΑΠΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΑ)

1.

2.

3.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
σύμφωνα με το παράρτημα της
παρούσας διακήρυξης

ΝΑΙ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 8.4 της παρούσας.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του παρόντος διαγωνισμού και ο
υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
Α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α)
των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β)
των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του
προέδρου και του διευθύνοντος
συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων
εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού
προσώπου λόγοι αποκλεισμού από
τους αναφερόμενους στο άρθρο 7.2
της παρούσας διακήρυξης
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 14 της παρούσας υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου αυτής.
Γ) η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης των οποίων ο
υποψήφιος έλαβε γνώση και τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
Ε) η προσφορά καλύπτει το σύνολο
του Έργου όπως περιγράφεται στην
Διακήρυξη,
ΣΤ) όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στην προσφορά είναι
αληθή και ακριβή
Ζ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης σε περίπτωση
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής
του διαγωνισμού.
Η) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ.(4) του εδ. α της
παρ.2, στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 2 και στην περ.(1) του εδ. γ της

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

παρ.2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007.
Θ) δεν έχει αποκλεισθεί από
διαγωνισμούς του Ελληνικού
Δημοσίου. Προκειμένου δε για
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι
δεν έχουν αποκλεισθεί από
αντίστοιχη αρχή.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
4.

Παραστατικό εκπροσώπησης,
δυνάμει του οποίου παρέχεται
εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα
προς εκείνον που υποβάλει την
Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά
μέσω αντιπροσώπου).

ΝΑΙ

ΙI. Τα Φυσικά πρόσωπα (ΗΜΕΔΑΠΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΑ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.

2.

3.
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό σύμφωνα με το
παράρτημα της παρούσας
διακήρυξης

ΝΑΙ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 8.4 της παρούσας.

ΝΑΙ

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην
οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του παρόντος διαγωνισμού και ο
υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
Α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο
του οι λόγοι αποκλεισμού από τους
αναφερόμενους στο άρθρο 7.2 της
παρούσας διακήρυξης
Β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης που αναφέρονται στο
άρθρο 16 της παρούσας υπό τους
όρους και τις προϋποθέσεις της
παραγράφου αυτής.
Γ) η προσφορά συντάχθηκε

ΝΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης των οποίων ο
υποψήφιος έλαβε γνώση και τους
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
Ε) η προσφορά καλύπτει το σύνολο
του Έργου όπως περιγράφεται στην
Διακήρυξη,
ΣΤ)
όλα
τα
στοιχεία
που
αναφέρονται στην προσφορά είναι
αληθή και ακριβή
Ζ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης
σε
περίπτωση
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής
του διαγωνισμού.
Η) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ.(4) του εδ. α της
παρ.2, στην περ. (3) του εδ. β της
παρ. 2 και στην περ.(1) του εδ. γ της
παρ.2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007.
Θ)
δεν έχει αποκλεισθεί από
διαγωνισμούς
του
Ελληνικού
Δημοσίου. Προκειμένου δε για
αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι
δεν έχουν αποκλεισθεί από
αντίστοιχη αρχή.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και
δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
4.

Παραστατικό εκπροσώπησης,
δυνάμει του οποίου παρέχεται
εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα
προς εκείνον που υποβάλει την
Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά
μέσω αντιπροσώπου).

ΝΑΙ

III. Οι Ενώσεις προσώπων
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
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Για κάθε μέλος της Ένωσης οικονομικών φορέων
που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να
κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση
Δικαιολογητικά (υπό I-ΙV), για κάθε οικονομικό

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
2.

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης με
το οποίο:
 να συστήνεται η Ένωση,
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με
σαφήνεια η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης,
 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών
της Ένωσης (leader)

ΝΑΙ

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και
των μελών της για τη συμμετοχή της στο
Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης
και των μελών της έναντι του Κυρίου του
Έργου.
3.

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της
Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του
για τη συμμετοχή του Μέλους:

ΝΑΙ

1. στην Ένωση και
2. στο Διαγωνισμό.
4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα
δηλώνει ότι:
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

ΝΑΙ

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από
τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον νόμο 4250/2014, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να
φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής
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ημερομηνίας και δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Τα Δικαιολογητικά
Συμμετοχής πλην των υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να υποβάλλονται σε απλά φωτοαντίγραφα.
Στην περίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ρητά ότι τα φωτοαντίγραφα αποτελούν
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.-Εφόσον τα δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που υποβάλλονται με
την προσφορά ή την αίτηση συμμετοχής δεν είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα,
συνυποβάλλεται επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α` 188).

8.1.1 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση Οικονομικών φορέων ισχύουν για την εκτέλεση του
Έργου οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:
1. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου (μία ή περισσότερες) πρέπει να είναι κοινή
υπέρ όλων των μελών της Ένωσης.
2. Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
αλληλεγγύως αδιαιρέτως και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση
ή από τον νόμο.
3. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί
το Έργο, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας, εφόσον αυτό ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή.
4. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι εκπληρώνονται
από τα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εάν αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις του
Έργου, όπως προκηρύχθηκε, η δε Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει
όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του
ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
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8.2 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλουν υποχρεωτικά εντός του φακέλου δικαιολογητικών
επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Νομιμοποιητικά έγγραφα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπως ισχύον καταστατικό, ΦΕΚ
ίδρυσης και τις τυχόν τροποποιήσεις του για ΑΕ και ΕΠΕ, ή επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού
και τις τροποποιήσεις του για τις ΟΕ και ΕΕ.
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει: ο διορισμός των διοικούντων το νομικό πρόσωπο,
τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν
με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο.
2. Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος με το οποίο:
Α.

Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων εγκρίνονται

η συμμετοχή εκάστου προσώπου στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τα λοιπά πρόσωπα, μέλη της
Ένωσης.
Β.

Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να
παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

8.3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
8.3.1. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας
Ο προσφέρων (μεμονωμένος υποψήφιος ή Ένωση Εταιρειών) θα πρέπει να έχει κατά την
προηγούμενη τριετία, μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών διπλάσιο τουλάχιστο του προϋπολογισμού
του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να προσκομίσει ως αποδεικτικά αυτής έγγραφα:
Νομίμως δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ισολογισμού, ή αποτελεσμάτων
χρήσης του διαγωνιζόμενου κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, καθώς και σε
περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος
(Income Tax Filings), ή Εκκαθαριστικά Σημειώματα (Income Tax Returns), ή άλλα κατάλληλα
έγγραφα και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δημοσιευμένες καταστάσεις δεν έχουν
ακόμη δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και η
απόδειξη κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΕΜΗ.
Οι οικονομικές καταστάσεις των νομικών προσώπων θα πρέπει να υποβάλλονται όπως
δημοσιεύτηκαν νομίμως. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης
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ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με κάποιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να
προσκομιστούν τα νόμιμα έγγραφα και δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών
για την αντίστοιχη περίοδο.
Ως τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις νοούνται οι χρήσεις των ετών 2013, 2014 και 2015.
Ειδικά για το 2015 θα προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης και η πράξη
ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων προς δημοσίευση. Σε περίπτωση, όμως, που δεν έχει
λάβει χώρα δημοσίευση ή δεν έχει κατατεθεί αίτηση προς δημοσίευση για τις οικονομικές
καταστάσεις του 2015, οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά για τις χρήσεις
2012, 2013 και 2014, προσκομίζοντας επιπλέον Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει ακόμη μέχρι την ημέρα της υποβολής κατατεθεί αίτηση
δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.
Σε περίπτωση Ενώσεων ή Κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
8.3.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας
H συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε δράσεις και
υπηρεσίες συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει
να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του
(εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
1. Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε και υλοποίησε επιτυχώς κατά τα τρία

(3) τελευταία έτη, επισημαίνοντας τα έργα που καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση,
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού
παραλήπτη. Τουλάχιστον δύο έργα (εκ των εν λόγω συναφών) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί
στο εξωτερικό.
Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι
αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση καλής εκτέλεσης
του αγοραστή, ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η
επιτυχής υλοποίηση του έργου.

Ο Κατάλογος Έργων δύναται ενδεικτικά να έχει την εξής μορφή:
Α/Α
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ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Π/Υ

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

%

ΦΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΜΕΤΟ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΧΗΣ

Στις περιπτώσεις Ενώσεων το παραπάνω κριτήριο ελέγχεται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές
αθροιστικά.
2. Να διαθέτει ομάδα διοίκησης έργου με στελέχη επαρκή σε πλήθος και δεξιότητες για την

ανάληψη του Έργου η οποία να αποτελείται τουλάχιστον από: α) Έναν Υπεύθυνο Έργου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο
σχεδιασμό, διαχείριση και επίβλεψη παρόμοιων έργων β) Έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ
με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό και εγκατάσταση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
αναλόγου μεγέθους γ) έναν εργοδηγό ΠΕ ή ΤΕ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην επίβλεψη
και υποστήριξη παρόμοιων έργων. Πλέον της παραπάνω ελάχιστης απαιτούμενης στελέχωσης, ο
υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσδιορίσει τις ειδικότητες που τεκμηριώνουν την
πλέον κατάλληλη ομάδα, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου και να
καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και
συγκεκριμένα:
- Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης
- Να δοθούν συνοπτικά βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου.
- Να περιγραφεί η θέση κάθε μέλους στην Ομάδα Έργου.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
2.1 Πίνακα των στελεχών και συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που θα συμμετέχουν
στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

3.

Εταιρεία (σε περίπτωση

Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου

Θέση στην

Ένωσης/ Κοινοπραξίας)

υποψήφιου Αναδόχου

ομάδα έργου

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

3.1 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω
στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του εντός του Φακέλου
Δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:


τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή
συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία
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επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά
να καλύπτονται όλες.

3.2 Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του
ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
3.3 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
8.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών
προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το
δικαίωμα,

ποσού

ίσου

με

το

2%

της

προεκτιμώμενης

αξίας

της

σύμβασης

μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα στοιχεία του
υποδείγματος που βρίσκεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας και να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της
σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να

παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με
μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως
από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες.
Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού να συνοδεύεται από την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στο
προκαθορισμένο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα, η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση των ξενόγλωσσων κειμένων στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα περί
μετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 454).
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Άρθρο 9 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας
διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων
συμπλήρωσή τους.
Μετά την κατάθεση υποβολή της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που
τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού κατά την αδέσμευτη κρίση της, ως
επεξηγηματικών ή και συμπληρωματικών. Στα ανωτέρω δεν δύναται να περιλαμβάνονται όσα
ακριβώς ζητούνται από τον διαγωνισμό ως προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 10 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
10.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 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 αφορούν ολόκληρο το Έργο.
3. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

10.2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξη (6) μήνες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξη (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία
λήξης ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων φροντίζει να εξασφαλίσει και
την αντίστοιχη παράταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.
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3. 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
επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής κοκ.
10.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Α’ Μέρους της
παρούσας διακήρυξης, δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 παράγραφος 4
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά)
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και
τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
10.4 Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο « Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά η τεχνική προσφορά. Αυτή
συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην
συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει επί
ποινή αποκλεισμού τις επιμέρους ενότητες (περιεχόμενα προσφοράς) όπως αναφέρονται
κατωτέρω:
Αρχιτεκτονική Προσέγγιση
Εκθεσιακός χώρος / χώρος εκθετών
Προοπτικά σχέδια :
Θα δοθούν σχέδια, κατόψεων, προοπτικά από επιλεγμένες γωνίες, όψεις, που θα απεικονίζουν τον
ελληνικό εκθεσιακό χώρο.
Σχέδια
Κατόψεις, Όψεις, Προοπτικά, Σχέδιο Βιτρινών, Εκθετηρίων ανάλογα με τις κατηγορίες προϊόντων,
κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Τεκμηρίωση του έργου


Θα γίνει αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου και θα υποβληθούν οι

τεχνικές

προδιαγραφές όλων ανεξαιρέτως των στοιχείων που απαρτίζουν τον εκθεσιακό χώρο καθώς και
περιγραφή των υλικών, γραφιστικών και διακοσμητικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή.


Ο μελετητής θα πρέπει να αποτυπώσει ενδεικτικά τα booths του ελληνικού περιπτέρου.

Προσφορά που δεν θα τηρεί την παραπάνω κύρια δομή περιεχομένων θα κρίνεται εκτός
προδιαγραφών και δεν θα αξιολογείται.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί
από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους
φορεί.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα

τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται
ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
10.5 Περιεχόμενα φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται η συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους
σύνδεσης των ηλεκτρικών παροχών του περιπτέρου και καμία επιπρόσθετη δαπάνη ή χρέωση δεν
θα γίνει δεκτή, άλλως αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την αναλυτική οικονομική προσφορά για την
εκτέλεση του Έργου, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ: Έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς.
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Η Οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τον κοινό
εκπρόσωπο των προσφερόντων.
Άρθρο 11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.)
Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού που έχει συσταθεί
με απόφαση του ΔΣ της Enterprise Greece. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής,
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η
Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο διοίκησης της
Enterprise Greece την έγκριση αυτών έως και την ανάθεση της σύμβασης. Η Επιτροπή εισηγείται με
πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής την έγκριση του πρακτικού
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων, το
αρμόδιο όργανο διοίκησης αποφασίζει την έγκριση ή μη του πρακτικού και ανακοινώνει με
απόφασή του στους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα και στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν αποδεκτές κατά
το προηγούμενο στάδιο. Το πρακτικό της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών εισάγεται προς
έγκριση στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής και το τελευταίο με απόφαση του
ανακοινώνει την απόφασή του για τον προσωρινό – επικρατέστερο ανάδοχο. , ο οποίο καλείται για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων
στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – και
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
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προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που
τους ορίζονται.
Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από τεχνικοοικονομικής άποψης
προσφοράς. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα
παρακάτω:
-

Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής

-

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών

-

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης
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-

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση
την κατωτέρω μέθοδο:

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η Τεχνική προσφορά κρίνεται από τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Αισθητική εμφάνιση του περιπτέρου, βαθμός ελκυστικότητάς του, ευρηματικότητα και
πρωτοτυπία της όλης σύλληψης από αισθητική άποψη ((συμπεριλαμβανομένων των
γραφικών και διακοσμητικών στοιχείων του περιπτέρου)
2. Λειτουργικότητα της μελέτης. Αφορά τις λειτουργικού χαρακτήρα λύσεις που προβλέπει η
μελέτη για την ανάδειξη των εκθεμάτων, τη σωστή προβολή τους και την εν γένει
διευκόλυνση και εξυπηρέτηση επισκεπτών των εκθετών.
3. Ποιότητα των υλικών κατασκευής και Τεχνικό μέρος της κατασκευής (φινιρίσματα και
τελειώματα εργασιών, στερεότητα, ποιότητα και απόδοση φωτισμού), με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η άρτια και υψηλού επιπέδου «εμφάνιση» του περιπτέρου. Τα στοιχεία αυτά
θα πρέπει να τελούν σε συνάρτηση με την όλη αισθητική μορφή του περιπτέρου και τον
τονισμό της ταυτότητας.
O πίνακας των κριτηρίων και των αντίστοιχων βαθμολόγησης τεχνικής αξιολόγησης, βάσει των
οποίων η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί σε βαθμολόγηση των κριτηρίων ακολουθεί παρακάτω.
Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης τα οποία αναφέρονται
κατωτέρω και ο υπολογισμός του Τελικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου.

Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών
Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία:
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. Όλα τα επί
μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους κριτήριο
κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω:
-

καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της

διακήρυξης (υποχρεωτικές).
-

αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της

διακήρυξης.
Η συνολική βαθμολογία κάθε επί μέρους κριτηρίου σταθμίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του
κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2
δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω,
ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προ τα πάνω. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από
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το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της. Το άθροισμα των
βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ)
Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 60% στη συνολική βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα
γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Πίνακας: Ομάδες στοιχείων – κριτηρίων και συντελεστών τεχνικής αξιολόγησης

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α ομάδα Τεχνικών προδιαγραφών (Σχεδιασμός – μελέτη περιπτέρου Εθνικής
συμμετοχής)

Συντελεστής
60%

Αισθητική εμφάνιση του περιπτέρου

15%

Λειτουργικότητα της μελέτης

20%

Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία των λύσεων

25%

Β ομάδα Υλικής υποστήριξης

40%

Ποιότητα υλικών κατασκευής

25%

Ποιότητα γραφικών και διακοσμητικών

15%

ΣΥΝΟΛΟ

100

Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς – Συνολική Αξιολόγηση:
Το κόστος Οj κάθε προσφοράς περιλαμβάνει το κόστος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών και
κάθε άλλο κόστος το οποίο ορίζει ο υποψήφιος Ανάδοχος στην Οικονομική του Προσφορά.
Για τη συγκριτική αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό κόστος
χωρίς ΦΠΑ.
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:
Fj = 0,60 x TΒΤΠj/ΤΒΤΠmax + 0,40 x Omin/Oj όπου:
Fj: Η συνολική βαθμολογία της πρότασης j
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TΒΤΠj: Το σταθμισμένο άθροισμα της Τεχνικής Αξιολόγησης της Πρότασης j (ο Τελικός Βαθμός
Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου)
Tmax: Η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών (ο καλύτερος Βαθμός Τεχνικής
Προσφοράς μεταξύ των διαγωνιζομένων)
Oj: η τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ για την πρόταση j, όπως αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά
του Υποψηφίου.
Οmin: Η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των
διαγωνιζομένων)
Στα στάδια υπολογισμού για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας (οικονομική αξιολόγηση,
συνολική αξιολόγηση) το πηλίκο ή το γινόμενο θα στρογγυλοποιείται στα 4 δεκαδικά ψηφία και
εφόσον το πέμπτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9
προ τα πάνω. Για την τεχνική αξιολόγηση ισχύουν τα αναφερόμενα στην §2.4.3.1
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύμφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το μεγαλύτερο Fj. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική
αξιολόγηση επικρατέστερη είναι η προσφορά µε την υψηλότερη τεχνική αξιολόγηση.
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά
φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.
Επισημαίνεται ότι η κατάταξη των προσφορών που θα παρουσιαστεί στο σύστημα, μετά την
αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η τελική κατάταξη των
προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό λαμβάνοντας
υπόψη τη Συνολική Βαθμολογία της πρότασης Fj όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με τη μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Fj. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.
Άρθρο 12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού (ΕΔΔ),
διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση όρων και
προδιαγραφών της διακήρυξης σε οποιοδήποτε στάδιο
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2007.
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες να
δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, άμεσης ή έμμεσης ζημίας.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής στην εν λόγω
Διεθνή Έκθεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό χωρίς κανείς από τους
συμμετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση, υλικής ή ηθικής, άμεσης ή έμμεσης
ζημίας.
Άρθρο 13 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το
σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της (Αρμόδια Επιτροπή
Ενστάσεων), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της.
Άρθρο 14 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε
μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με

σήμανση

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία.
(α) Έλληνες πολίτες
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο από τα
αναφερόμενα στο άρθρο 7.2 της διακήρυξης.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση,
εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
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εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού
ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής του.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου που θα αναφέρει σε ποιους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης κύριους και επικουρικούς έχει υποχρέωση καταβολής εισφορών
ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους
στ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης
ζ) Βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι παντός κινδύνου επί του συνόλου του
έργου μέχρι του ποσού τουλάχιστον του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού (Για σωματικές
βλάβες προς τρίτους (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης
και ψυχικής οδύνης), υλικές ζημιές σε τρίτους, για ομαδικά ατυχήματα).
β) Αλλοδαποί
Τα πιστοποιητικά του ως άνω σημείου (α) ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα
εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας
εγκατάστασής τους.
(γ) Νομικά πρόσωπα
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα:
α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στα ανωτέρω σημεία (α) και (β) του
παρόντος άρθρου.
β) 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 τελούν
υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
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απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ) Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για
τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.2 της διακήρυξης.
(ε) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.
Εξαιρέσεις
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του
ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης.
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού.
Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα εντός του «Φακέλου
Δικαιολογητικών» του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και
διαδικασιών.
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Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε..
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν
προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου
απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τον αμέσως επόμενο τελικό βαθμό. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με τον αμέσως επόμενο
τελικό βαθμό και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο
προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του
άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του
άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου
αναδόχου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του υποψηφίου
αναδόχου, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη
διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων
του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.
Άρθρο 15 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α) Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας από τεχνικοοικονομική άποψη προσφοράς
πραγματοποιείται αξιολόγηση, αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της
κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που υποβάλλουν οι προσφέροντες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους του άρθρου 11 του Μέρους Α της παρούσας
διακήρυξης.
Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη με βάση τον τελικό βαθμό που λαμβάνει η κάθε
προσφορά θα γίνεται με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που αναλύονται στο άρθρο 11 του Μέρους
Α της παρούσας διακήρυξης.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αναδεικνύεται αυτή που λαμβάνει τον
μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης.
β) Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιηθούν σε όλους τους
συμμετέχοντες.
γ) Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού αναδεικνύεται ο προσωρινός επικρατέστερος Ανάδοχος του Έργου. Με την ίδια
απόφαση, του ανακοινώνεται το αποτέλεσμα και καλείται τούτος να προσκομίσει εντός προθεσμίας
20 ημερών από της ανακοινώσεως τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 14.
δ) Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 14 από την Επιτροπή Διεξαγωγής
Διαγωνισμού και, η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού εισηγείται με πρακτικό της στο αρμόδιο
όργανο της διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής την κατακύρωση του Έργου στον Ανάδοχο.
ε) Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, δικαιολογητικά ή
πιστοποιητικά του άρθρου 14 ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης,
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό και
καλείται ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Εάν στην οικεία χώρα δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση
των νομίμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Δικαστικής Αρχής ή σε
περίπτωση που από το δίκαιο της οικείας χώρας δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
δήλωση των ως άνω εκπροσώπων, φέρουσα βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
Συμβολαιογράφο, Δικαστική Αρχή ή Διοικητική Αρχή.
στ) Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε Ένωση, αυτή υποχρεούται να
συστήσει Κοινοπραξία, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα μέλη της Ένωσης ή της
Κοινοπραξίας ευθύνονται, έκαστος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις
ολόκληρο, για την εκτέλεση του έργου.
ζ) Μετά την εφαρμογή των υποχρεώσεων των σημείων ε, και στ ανωτέρω, ο οριστικός Ανάδοχος
στον οποίο κατακυρώθηκε το Έργο υποχρεούται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το σημείο η)
κατωτέρω.
η) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ
καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.
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θ) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
-

Την ημερομηνία έκδοσης.

-

Τον εκδότη.

-

Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.

Τα στοιχεία της σύμβασης: Σύμβαση για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης
του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP
HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της
Γαλλίας»
-

Τον αριθμό της εγγύησης.

-

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

-

Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

-

Την ισχύ της: Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα πρέπει
να υπερβαίνει τουλάχιστον κατά έξι μήνες τη λήξη της ισχύος της σύμβασης και δύναται να
παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή
μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου

-

Τους όρους ότι:


η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως,



το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Enterprise Greece και θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,



σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου,



ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Enterprise Greece, που θα υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Enterprise Greece προς το
ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν
εκκρεμούν έναντι της Enterprise Greece υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται
έκπτωτος και καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης με τους ίδιους όρους.

35

Άρθρο 16 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.
Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή
του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και
ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της.
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 17 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα διακήρυξη Έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο
στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος ΦΠΑ.
Διάρκεια του Έργου
Α. Το τμήμα του Έργου που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του συνολικού
περιπτέρου της Ελληνικής αποστολής στη Διεθνή Έκθεση EQUIP HOTEL 2016, θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέχρι τις 03.11.2016 βράδυ ή το αργότερο μέχρι 04.11.2016 και ώρα 08:30 π.μ.
Β. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην αποξήλωση του περιπτέρου θα αρχίσει μετά το τέλος της
έκθεσης και θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του κατασκευαστή – Αναδόχου σύμφωνα με τις οδηγίες
των Οργανωτών και εντός χρονικού διαστήματος που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο
Αναθέτουσα Αρχή.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης

Π1. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή του

 Έως τις 04.11.2016 και ώρα 08:30 π.μ.

περιπτέρου
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από την

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π2.

Αποξήλωση

και

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης
παράδοση

στον

εκθεσιακό χώρο

 Μετά το πέρας της έκθεσης και εντός χρονικού
διαστήματος που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο
από την Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 18 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το Έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή και παραλαμβάνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας
Αρχής.
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος
επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει
στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή
όλες τις πληροφορίες, μεθοδολογία, λογισμικό, κ.λπ. που ανέπτυξε στο πλαίσιο της δραστηριότητάς
του ως Ανάδοχος του Έργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα, που θα αναλάβει με τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της Προσφοράς του και της διακήρυξης, αλλιώς
υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι
Ένωση / Κοινοπραξία, κάθε μέλος ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της Σύμβασης.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.
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Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές)
του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και
οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή / και
προς τα Ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, αυτές θα
εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.

Άρθρο 19 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα
υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης
δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο
όνομά της των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση του σχετικού
πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το οποίο θα βεβαιώνεται i) η
εμπρόθεσμη κατασκευή του περιπτέρου και ii) η επιτυχής ολοκλήρωση της αποξήλωσης σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης.
Δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του έργου.
Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και τον συμψηφισμό τους ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η προκαταβολή χορηγείται έναντι ισόποσης
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών
προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ποσού που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής . Η εγγυητική επιστολή
προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την απόσβεση της προκαταβολής που γίνεται με
παρακράτηση από κάθε πληρωμή ανάλογου ποσοστού. Η εγγυητική επιστολή μπορεί να μειώνεται
ανάλογα με τη μείωση της προκαταβολής. Οι μειώσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά μέχρι και την
τελική εξόφληση.
Άρθρο 20 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υπογραφή της σύμβασης συνομολογεί και
αποδέχεται ότι το σύνολο του παραγόμενου από αυτόν υλικού στα πλαίσια παροχής των
αναληφθησομένων υπηρεσιών, όπως το περιεχόμενο όλων των κειμένων και λοιπών
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πληροφοριακών εγγράφων τα οποία ο Ανάδοχος παράγει κατά την εκτέλεση του έργου με όλα τα
υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το σύνολο των εξ αυτών
απορρεουσών εξουσιών, με την πληρωμή τους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα
Αρχή αυτοδικαίως, άνευ ανάγκης συνάψεως μεταξύ των μερών άλλης πλην της παρούσας
ιδιαιτέρας περί αυτού συμφωνίας.
1. Ρητά συμφωνείται ότι τα παραδοτέα βάσει της συναφθείσας σύμβασης αποτελούν
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία από την παραλαβή τους και την καταβολή της
αμοιβής στον Ανάδοχο δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως
εκμεταλλεύεται στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού της χωρίς προηγούμενη άδεια του
Αναδόχου, καθώς και τρίτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσής τους.
2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι κατέχει όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για τα
πνευματικά έργα που ο ίδιος εισφέρει για την εκπόνηση του Έργου, ότι η δημιουργία,
ανάπτυξη και εκτέλεση του Έργου δεν προσκρούει λόγω των πνευματικών του έργων σε
κανένα απολύτως δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, και εγγυάται ότι δεν υφίσταται
κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα επί των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητώς πως κατέχει όλες τις απαιτούμενες άδειες χρήσης σε
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας πάνω στα πνευματικά έργα τρίτων μερών που τυχόν
χρησιμοποιούνται ή εισφέρονται για την εκπόνηση του Έργου και μέχρι την αντίστοιχη
έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου, όπως αυτό
προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση. Επίσης, ότι η δημιουργία, ανάπτυξη και εκτέλεση του
Έργου δεν προσκρούει λόγω της χρήσης τέτοιων πνευματικών έργων σε κανένα απολύτως
δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί
κατά την εκτέλεση του Έργου την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση συγκεκριμένου
πνευματικού έργου, τα αποκλειστικά δικαιώματα του οποίου ανήκουν σε τρίτα μέρη, ο
Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη ευθύνη για την παροχή σχετικής άδειας χρήσης αυτού, που
να καλύπτει προσηκόντως τις ανάγκες του Έργου. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο
Ανάδοχος φέρει κατ' αποκλειστικότητα το οικονομικό βάρος για την απόκτηση των σχετικών
δικαιωμάτων ή αδειών εκμετάλλευσης ή χρήσης.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δε θα προβεί σε πράξεις ή παραλείψεις, με τις οποίες τυχόν θα
επέρχεται ή θα διακινδυνεύεται οποιουδήποτε είδους προσβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υπεράσπιση κατά πάσης αγωγής, μήνυσης ή άλλης
δικαστικής ενέργειας στρεφόμενης κατά της Αναθέτουσας Αρχής και στηριζόμενης στον
ισχυρισμό ότι οι παρεχόμενες τον Ανάδοχο υπηρεσίες συνιστούν προσβολή δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών. Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως από
την Αναθέτουσα Αρχή για τυχόν τέτοια περίπτωση καθώς και εξουσιοδοτείται και να του
παρέχεται κάθε πληροφορία και βοήθεια για την αντίκρουση του σχετικού ισχυρισμού.
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Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τυχόν αποζημίωση και δαπάνη που
επιδικάζεται σε βάρος της Αναθέτουσας Αρχής λόγω των παραπάνω δικαστικών ενεργειών.
6. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία ο Ανάδοχος εξαναγκαστεί στην παύση
εκτέλεσης του Έργου λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, η
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της για καταγγελία της Σύμβασης και
σχετικής αποζημίωσης.
ΑΡΘΡΟ 21 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης ή πλημμελούς παράδοσης των παραδοτέων της παρούσας αυτού με
υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν
σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του συμβατικού τιμήματος του Έργου
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
3. Η ρήτρα δεν επιβάλλεται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
5. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του
Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 22 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο ανάδοχος του Έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά
που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
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ΑΡΘΡΟ 23 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς,
τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή
όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.
2. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται
δεσμευτικά για τους υποψηφίους.
3. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει δειγματοληπτικούς
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
5. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται
αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου όλων των όρων διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου
στους υποψηφίους.
7. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός, η κατασκευή, ο εξοπλισμός, η διακόσμηση και η
αποξήλωση και απομάκρυνση του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή
Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως
11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον Κανονισμό της Έκθεσης.
Παρέχεται ελευθερία στον κατασκευαστή για τη μελέτη του έργου, εκτός από ορισμένα στοιχεία
που δίδονται από την Υπηρεσία μας. Συνημμένα δίδεται ο Κανονισμός της Έκθεσης.
Πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία, διευκρινίσεις, μπορούν να δοθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή στους ενδιαφερόμενους μετά από έγγραφο αίτημα τους.
Η διαμόρφωση των ελληνικού περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί προς το σκοπό της προβολής τόσο
της ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα της κατασκευής
επίπλου, της εσωτερικής διακόσμησης και του επαγγελματικού εξοπλισμού, όσο και των εκθεμάτων
και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στα Ελληνικό περίπτερο.
Ως εκ τούτου, τα Ελληνικά Περίπτερα θα πρέπει:
 Να είναι λειτουργικό, εντυπωσιακό και σύγχρονης αισθητικής.
 Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το ενδιαφέρον
(μπορούν να γίνουν προτάσεις των logos που θα χρησιμοποιηθούν).
 Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και της Ελληνικής φυσιογνωμίας.
 Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.
Για την κατασκευή του ελληνικού περιπτέρου πρέπει να προβλέπεται
1. Κατασκευή
Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στα 3,50μ. ή στο ανώτερο επιτρεπτό από τον
κανονισμό (αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 3,50) & ύψος μετώπης στα 3μ. Αν για τα εν λόγω ύψη
απαιτείται έγκριση από τους οργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να τη λάβει). Επίσης
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διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων - stands.
2. Δάπεδα
Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
laminate ανοιχτού χρώματος ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις.
Μπορεί να γίνει πρόταση για υπερυψωμένο πάτωμα.
3. Φωτισμός
Σημειώνεται ότι ο φωτισμός θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά, τα
οποία να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της μελέτης.
Να γίνει αναλυτική περιγραφή φωτισμού για ατομικά stands.
4. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες διανομής,
εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να
είναι γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι
αφανείς.
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του
περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης.
5. Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα
υπερυψωμένες (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης) ή αναρτημένες από την οροφή της
Αίθουσας, (με τα logos που θα δοθούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.») που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα
Αγγλικά. και Γαλλικά. Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας, βαρύνουν
τον Ανάδοχο
5. Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά
Θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο μελετητής.
Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρία.
6. Ατομικά stand
Για κάθε stand ανάλογα με το εμβαδόν του, πρέπει να προβλέπεται ο εξοπλισμός που απαιτείται
για την προβολή των διαφόρων κατηγοριών επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων, ήτοι:
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Ράφια, συστήματα ραφιών ανεξάρτητα και επιτοίχια



Βάθρα



Συστήματα κρέμανσης και ενδεχομένως ενισχυμένοι τοίχοι για την ανάρτηση βαρέων
αντικειμένων

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή και σχέδια
για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, για περίπτερα από 12-60 τ.μ., μαζί με το βασικό
εξοπλισμό (τραπέζια, καρέκλες, κύβους κτλ.)
Περαιτέρω, οι προτάσεις των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια :
 Κατασκευής μικρού περιπτέρου, το οποίο θα απεικονίζεται ανοικτό από μια πλευρά & ανοικτό
από δυο πλευρές (γωνιακό)
 Κατασκευής μεγάλου περιπτέρου, το οποίο θα απεικονίζεται ανοικτό από μια πλευρά, ανοικτό
από δυο πλευρές (γωνιακό) και ανοικτό από όλες τις πλευρές (νησί).
όπου θα περιλαμβάνεται όλος ο προτεινόμενος εξοπλισμός.
Ακόμη κάθε ατομικό stand θα είναι εξοπλισμένο επίσης με:
 1 καλάθι αχρήστων
 Διακοσμητικά στοιχεία
 επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και το λογότυπό της στη μετώπη του stand. Τα
γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. Οι επιγραφές θα
πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από απόσταση
 1 πρίζα σούκο και πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού (κατόπιν
συνεννόησης με τον εκθέτη)
 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων
 1-2 προσπεκτοθήκες επιδαπέδιες
 1 αποθήκη (προαιρετική – κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη)
Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με όλους
τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό και διακόσμηση του κάθε εκθέτη, μετά
από συνεννόηση μαζί του.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.
A. Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα
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H συμπλήρωση – μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες- όλων των τεχνικών φορμών που
απαιτούνται από την έκθεση (ηλεκτρικό, νερό , ασφάλεια κ.λ.π) σύμφωνα με τις οδηγίες της
έκθεσης και σε συνεννόηση με την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε



Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του συνολικού περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια
της Έκθεσης, άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.



Ασφάλιση του συνολικού περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της
Έκθεσης



Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης.



Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες του περιπτέρου των συνεκθετών με τους
διακριτικούς τίτλους τους.



Άμεση

αντικατάσταση

και

επισκευή

όσων υλικών

ή

διακοσμητικών

στοιχείων

καταστρέφονται κατά τη διάρκεια της Έκθεσης (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις
κλοπής)


Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον Ανάδοχο και μόνο



Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον κατασκευαστή
στο σύνολό της.



Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που έχει
υποβληθεί και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις
αίθουσες

B. Γενικές παρατηρήσεις
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει
λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό το οποίο
θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη.
Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις
εκτυπώσεις.
Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής προσφοράς
και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την
αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.
Τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα κάθε περιπτέρου στην αναφερόμενη Έκθεση στην παρούσα
διακήρυξη, μπορούν να αυξομειωθούν από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. , οπότε θα αυξομειωθεί αντίστοιχα και το
εργολαβικό τίμημα της Έκθεσης με την συμφωνηθείσα τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, εντός της
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ανώτατης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4
κατωτέρω.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε η Διεθνής Έκθεση, ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. αποζημίωσης.
Στην Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. παρέχεται ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και χωρίς οιαδήποτε οικονομική
υποχρέωση της Ε.Ε.Ε.Ε.Ε., το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις αρχιτεκτονικές λύσεις ή τμήματα
αυτών για την κατασκευή άλλων εκθέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πλέον αυτής της Έκθεσης
που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
διασφαλίσει χωρίς κόστος για την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. τα σχετικά και συγγενικά πνευματικά δικαιώματα, κατά
τα ειδικότερα στο άρθρο 20 της παρούσας αναφερόμενα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε
Βας.Σοφίας 109 105 57 Αθήνα
Με την παρούσα (ο υποψήφιος) …………...........……, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας για τον
διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο « Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης
του σχεδιασμού, της κατασκευής, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο
πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL
2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας.»
δηλώνοντας ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι αποδεχόμεθα όλους τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού.

Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………]
Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:
[…………………………………………………………………………………………...]

Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….………….]

Σφραγίδα εταιρίας: […………………………………………………………….………….]

Υπογραφή: […………………………………………………………….………….]
Στοιχεία επικοινωνίας:
Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
e-mail:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ......................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης...................................
Προς: ..........................................
....................................................
Εγγυητική επιστολή μας υπ’αριθμ. .......................για ευρω.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρίας, ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας .................................... οδός ............................. αριθμός
.................ΤΚ……………… ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, και μέχρι του
ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της …………….για
εκτέλεση του έργου ………….……. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον
ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας, ή σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, των Εταιριών της Ένωσης ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υποχρέων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς 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 απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………….
Ο εκδότης της παρούσας υποχρεούται να παρατείνει την ισχύ της εγγύησης μετά από έγγραφο του
....................................., που θα υποβληθεί πριν από τη ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας που έχουν δοθεί, μαζί με το ποσό της εγγύησης
αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας.
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(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Β. Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης
Αριθμός σύμβασης:
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................…………
Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................…………
Προς : Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» Βασιλίσης Σοφίας 109, Αθήνα.
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ ………………….
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της εταιρείας με την
επωνυμία

«Ελληνική

Εταιρία

Επενδύσεων

και

Εξωτερικού

Εμπορίου»

και

της

εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… (αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης) {ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί
ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου» και της κοινοπραξίας των εταιρειών α) ……..….………., με έδρα……………..…,
οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ……., και β) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ.
………}, η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου «……………………………………………
……………………………………………………………», συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με
σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι διαιρέσεως και
διζήσεως, προς την «Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» υπέρ της εταιρείας
…………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της
εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) ……………. ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α)
……………………

και

β)

………………….},

μέχρι

του

ποσού

των

ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους της παραπάνω
εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου που περιγράφεται
στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή
μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία……………. Η παρούσα ισχύει μέχρι την
…………… Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της
ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την «Ελληνική Εταιρία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» με έγγραφο
50

που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της
κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή
της σύμπραξης.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, τις προϋποθέσεις και τους χρονικούς περιορισμούς που
έχουν τεθεί, χωρίς επιφυλάξεις ή περιορισμούς, δεσμευόμαστε να εκτελέσουμε όλες τις εργασίες
για την υλοποίηση του έργου « Παροχή Υπηρεσιών για το έργο της μελέτης του σχεδιασμού, της
κατασκευής, της διακόσμησης και της αποξήλωσης του περιπτέρου, στο πλαίσιο της Ελληνικής
συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας» και παραθέτουμε τον
κάτωθι Πίνακα Προϋπολογισμού:
Α/Α

52

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

ΔΑΠΕΔΟ

2.

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

3.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

4.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΩΠΕΣ

5.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

6.

ΚΥΒΟΙ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

7.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

8.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

9.

ΣΚΑΜΠΩ

10.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

11.

ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

12.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

13.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

14.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ή ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

ΔΑΠΑΝΗ

15.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

16.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

17.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΑΣ-BANNERS

18.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

19.

ΓΡΑΦΙΚΑ

20.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

20. ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Κόστος ανά εργάτη, διαμονή,
ασφάλιση κλπ.)
21. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
22. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Βάση των ανωτέρω, η συνολική τιμή της προσφοράς μας είναι:
………… συν ΦΠΑ ……… σύνολο ……….

Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………]

Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:

[…………………………………………………………………………………………...]
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Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….………….

Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας:

[…………………………………………………………….……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης,
έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει.
Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών του πίνακα συμμόρφωσης.
α) Στήλη Α/Α.
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής,
β) Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Στη στήλη αυτή περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα
οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη
προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο. Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως
απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται
να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
μη αποδεκτές.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ (σύμφωνα με μέρος Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

NAI

άρθρο 1)
2

Η κατασκευή – μελέτη θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τον

NAI

Κανονισμό της Έκθεσης
3

ΔΑΠΕΔΟ(όπως αναφέρεται στο μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο 2)

NAI

4

ΦΩΤΙΣΜΟΣ (όπως αναφέρεται στο μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

NAI

άρθρο 2)
5

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (όπως αναφέρεται στο μέρος Β
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο 2)
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NAI

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

6

BANNERS (όπως αναφέρεται στο μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο

NAI

2)
7

Επιγραφές υπερυψωμένες (με τα logos που θα δοθούν από την ΕΕΕΕΕ

NAI

ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την ΕΕΕΕΕ). (όπως
αναφέρεται στο μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο 2)
8

ΑΤΟΜΙΚΑ STANDS (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) (όπως αναφέρεται στο μέρος Β

NAI

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο 2)
9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όπως αναφέρονται στο μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ

NAI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο 2)
10

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (όπως αναφέρονται στο μέρος Β ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ άρθρο 2)

Επώνυμο και όνομα: […………………………………………………………………]

Εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την προσφορά αυτή εκ μέρους του:
[…………………………………………………………………………………………...]

Τόπος και Ημερομηνία: […………………………………………………………….………….

Υπογραφή και Σφραγίδα εταιρίας:

[…………………………………………………………….……]
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NAI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Μελέτης, Σχεδιασμού, Κατασκευής και Αποξήλωσης εθνικού περιπτέρου)
Στην Αθήνα σήμερα την ___________________ 2016 και στην έδρα (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας
αρ.109) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου», και με διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece»

ΜΕΤΑΞΥ:

α) Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», και με διακριτικό τίτλο «ENTERPRISE GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα
και επί της οδού Μητροπόλεως, αρ. 3, Τ.Κ. 10557, με Α.Φ.Μ.094439436, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, (στο
εξής καλουμένης «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Enterprise Greece») και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή

του

παρόντος

από

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,

η

οποία

τον/τους
που
νόμιμα

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

εδρεύει

στην

εκπροσωπείται

β)

της

εταιρείας

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,
στην

παρούσα

από

οδός
τον

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ βάσει του από ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ΦΕΚ ΑΕ/ΕΠΕ, αρ. φύλλου ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας
Ανάδοχος,
Αφού έλαβαν υπόψη τους:


Το γεγονός ότι η Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο των καταστατικών αρμοδιοτήτων της και προς
επίτευξη των σκοπών της, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την οργάνωση της εθνικής συμμετοχής
σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.



Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».



Το Π.Δ. 118/07 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»



Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».



Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του
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έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»


Τον Ν. 4072/2012 περί «Τροποποίησης διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ν.
4013/2011», (ΦΕΚ 86Α/11-4-2012) ».



Τον Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) « Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες Διατάξεις».



Τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α’/25-01-2013), και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου
21, καθώς και το άρθρο 28.



Τον Ν. 4250/2014 ( Φ.Ε.Κ. 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»



Το άρ. 157 του Ν. 4281/2014 ( Φ.Ε.Κ. 160/Α’/08-8-2014 ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της



Ελληνικής Οικονομίας ,οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.».
Το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/Α’/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», περί χρονικής μετάθεσης της έναρξης ισχύος του
κεφαλαίου Β’ του Ν.4281/2014.



Την ΥΑ Π12390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του



Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Την υπ’ αριθμ. 294/22.03.2016 απόφαση του ΔΣ της «Ελληνικής Εταιρίας Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» περί τροποποίηση της σύνθεσης των Επιτροπών των διαγωνισμών
που προκηρύσσει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».



Την υπ αριθ. 40222 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 240/9-4-2015) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού περί ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».



Την υπ’ αριθ. 281/9.4.2015 Απόφαση του ΔΣ περί συγκρότησης μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου σε σώμα και δικαίωμα υπογραφής(ΑΔΑ: 7Χ3046ΨΧ6Σ-048).



Την από 289/30-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε»

δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε ο σχετικός

προϋπολογισμός της Διεθνούς Έκθεσης Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η
οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας.


Την από 12128/15.06.2016 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για την προκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.



Το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού τακτικού διαγωνισμού, που κατακυρώθηκε οριστικά
και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. ……………………………………….. απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………. ενταύθα
δεύτερη συμβαλλόμενη, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. ……………………………… αναλυτικής
διακήρυξης και με βάση την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.(«απόφαση
κατακύρωσης»)
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Τη δήλωση της ανωτέρω εταιρείας, που στο εξής θα αποκαλείται «Ανάδοχος», ότι έλαβε πλήρη
γνώση όλων των προαναφερομένων διοικητικών εγγράφων και διαδικασιών, ως και των όρων οι
οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτά, αποδεχόμενη ανεπιφύλακτα αυτού συμφωνήθηκαν και έγιναν
αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση στην ανάδοχο του έργου του σχεδιασμού,
της κατασκευής, της παροχής του πάσης φύσεως εξοπλισμού ,της διακόσμησης και μετά το πέρας
της Έκθεσης της αποξήλωσης και απομάκρυνσης του περιπτέρου από τους εκθεσιακούς χώρους, στη
Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από
06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Συμμετοχής, καθώς
επίσης και της παροχής όλων των απαραίτητων συναφών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των ανωτέρω
εκθέσεων, όπως περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 13/2016 της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», στην ΧΧΧΧΧΧ/2016 Απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», στην παρούσα
σύμβαση και στην προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα της
παρούσας.
2. Η διαμόρφωση του ελληνικού περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί με στόχο την προβολή τόσο της
ελληνικής ταυτότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στον τομέα του επαγγελματικού
εξοπλισμού, όσο και των εκθεμάτων και της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων που θα
συμμετάσχουν στα Ελληνικό περίπτερο.
3. Ως εκ τούτου, τα Ελληνικό Περίπτερο θα πρέπει: Να είναι λειτουργικό, εντυπωσιακό και
σύγχρονης αισθητικής. Να είναι αναγνωρίσιμο από τους επισκέπτες, των οποίων να προσελκύει το
ενδιαφέρον. Να προσιδιάζει στο πνεύμα της συγκεκριμένης Έκθεσης και της Ελληνικής
φυσιογνωμίας. Να ανταποκρίνεται στους στόχους της Ελληνικής συμμετοχής.
4. Περαιτέρω, η ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποξήλωσης του περιπτέρου, μετά το
πέρας της κάθε έκθεσης, και της ανάληψης των υλικών της κατασκευής και του εξοπλισμού του
περιπτέρου από τον εκθεσιακό χώρο.
5. Το ελληνικό περίπτερο στη Δ.Ε EQUIP HOTEL 2016, θα καταλαμβάνει επιφάνεια 400 τμ (+/25%)κατανεμημένο σε αίθουσες (+/-30%) κατά τα ανωτέρω, πρέπει να προβλέπει:
6. Περιμετρική δομή περιπτέρου με ύψος τοίχων στα 3,50μ. ή στο ανώτερο επιτρεπτό από τον
κανονισμό (αν αυτό είναι μεγαλύτερο του 3,50) & ύψος μετώπης στα 3μ. Αν για τα εν λόγω ύψη
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απαιτείται έγκριση από τους οργανωτές, θα πρέπει ο ανάδοχος να φροντίσει να τη λάβει). Επίσης
διαχωριστική δομή μεταξύ των ατομικών περιπτέρων – stands.
7. Για την επίστρωση των δαπέδων, η οποία θεωρείται απαραίτητη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
laminate ανοιχτού χρώματος ή μοκέτα υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλα για χρήση σε εκθέσεις.
Μπορεί να γίνει πρόταση για υπερυψωμένο πάτωμα.
8. Σημειώνεται ότι ο φωτισμός θα πρέπει να γίνει με ισχυρά, χαμηλής κατανάλωσης φωτιστικά, τα
οποία να αποδίδουν «θερμό» φωτισμό και θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της μελέτης.
Να γίνει αναλυτική περιγραφή φωτισμού για ατομικά stands.
9. Στα σημεία ρευματοληψίας του περιπτέρου, ο εργολάβος θα τοποθετήσει πίνακες διανομής,
εφοδιασμένους με τις απαραίτητες ασφάλειες και διακόπτες. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να είναι
γειωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα κυτία διανομής και οι διακλαδωτήρες να είναι αφανείς.
Ο πίνακας θα φέρει τόσους διακόπτες παροχής ρεύματος, όσες και οι επί μέρους γραμμές του
περιπτέρου. Γενικά η όλη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς της Έκθεσης.
10. Επιγραφές ανάλογου μεγέθους για την ευκρινή αναγνώριση του περιπτέρου μέσα στην αίθουσα
υπερυψωμένες (σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Έκθεσης) ή αναρτημένες από την οροφή της
Αίθουσας, (με τα logos που θα δοθούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» ή θα προτείνει ο Ανάδοχος και θα επιλεγούν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.») που να υποδηλώνουν την Ελληνική ταυτότητα στα
Αγγλικά. και Γαλλικά. Οι δαπάνες στήριξης και ανάρτησης από την οροφή της Αίθουσας, βαρύνουν
τον Ανάδοχο
11.Διακοσμητικά στοιχεία και γραφικά θα πλαισιώνουν τη μελέτη και θα τοποθετηθούν σε σημεία
που θα υποδείξει ο μελετητής. Οι δαπάνες προσαρμογής των λογοτύπων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» καθώς και οι δαπάνες εκτύπωσης βαρύνουν την
Ανάδοχο.
12. Για κάθε stand ανάλογα με το εμβαδόν του, πρέπει να προβλέπεται ο εξοπλισμός που απαιτείται
για την προβολή των διαφόρων κατηγοριών επίπλων και διακοσμητικών αντικειμένων, ήτοι:
 Ράφια, συστήματα ραφιών ανεξάρτητα και επιτοίχια
 Βάθρα
 Συστήματα κρέμανσης και ενδεχομένως ενισχυμένοι τοίχοι για την ανάρτηση βαρέων
αντικειμένων
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Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή και σχέδια
για καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες, για περίπτερα από 12-60 τ.μ., μαζί με το βασικό
εξοπλισμό (τραπέζια, καρέκλες, κύβους κτλ.)
Περαιτέρω, οι προτάσεις των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια :
 Κατασκευής μικρού περιπτέρου, το οποίο θα απεικονίζεται ανοικτό από μια πλευρά &
ανοικτό από δυο πλευρές (γωνιακό)
 Κατασκευής μεγάλου περιπτέρου, το οποίο θα απεικονίζεται ανοικτό από μια πλευρά,
ανοικτό από δυο πλευρές (γωνιακό) και ανοικτό από όλες τις πλευρές (νησί).
όπου θα περιλαμβάνεται όλος ο προτεινόμενος εξοπλισμός.
Ακόμη κάθε ατομικό stand θα είναι εξοπλισμένο επίσης με:
 1 καλάθι αχρήστων
 Διακοσμητικά στοιχεία
 επιγραφή με την επωνυμία της επιχείρησης και το λογότυπό της στη μετώπη του stand. Τα
γωνιακά stands θα έχουν από 1 επιγραφή και 1 λογότυπο σε κάθε πρόσοψη. Οι επιγραφές
θα πρέπει να είναι ευκρινείς και να φαίνονται από απόσταση
 1 πρίζα σούκο και πρόβλεψη για πρίζες σύνδεσης επαγγελματικού εξοπλισμού (κατόπιν
συνεννόησης με τον εκθέτη)
 1 καλόγερο για το κρέμασμα των ρούχων
 1-2 προσπεκτοθήκες επιδαπέδιες
 1 αποθήκη (προαιρετική – κατόπιν συνεννόησης με τον εκθέτη)
Ο Ανάδοχος, αμέσως μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, θα επικοινωνήσει με όλους
τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες σε εξοπλισμό και διακόσμηση του κάθε εκθέτη, μετά
από συνεννόηση μαζί του.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας.
13. Ο εξοπλισμός θα αυξάνεται πολλαπλασιαστικά ανάλογα με το μέγεθος του stand που θα έχει
κάθε εταιρεία.
14. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και θα φροντίσει για τις ανάγκες
σε εξοπλισμό κάθε εκθέτη μετά από συνεννόηση μαζί του.
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15. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα αρίστης ποιότητας. Θα
μεταφερθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου στον Εκθεσιακό χώρο. Η συντήρηση και η
αντικατάσταση των τυχόν φθαρμένων υλικών κατά την διάρκεια της Έκθεσης βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει επίσης τα ακόλουθα:
• Τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του περιπτέρου σε όλη τη διάρκεια της Έκθεσης,
άμεση αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού.
• Ασφάλιση του περιπτέρου (τα υλικά και την κατασκευή) καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης.
• Καθαρισμός του περιπτέρου πριν από την έναρξη της Έκθεσης.
• Επί τόπου διόρθωση επιγραφών στις μετώπες του περιπτέρου των συνεκθετών με τους
διακριτικούς τίτλους τους.
• Άμεση αντικατάσταση και επισκευή όσων υλικών ή διακοσμητικών στοιχείων που καταστρέφονται
κατά τη διάρκεια της Έκθεσης. (περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις κλοπής)
• Οιαδήποτε κλοπή ή απώλεια υλικού επιβαρύνει τον ανάδοχο και μόνο
• Η σήμανση στο σύνολο του εκθεσιακού χώρου είναι δαπάνη που αφορά τον Ανάδοχο στο σύνολό
της.
• Εφαρμογές των γραφικών με βάση την αναλυτική μελέτη σήμανσης γραφικών που έχει υποβληθεί
και έχει γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε.Ε.Ε.Ε. σε προοπτικό σήμανσης σε όλες τις αίθουσες.
2. Γενικές παρατηρήσεις
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με όλους τους εκθέτες και, αφού τους δώσει
λεπτομερείς διαστάσεις και προδιαγραφές εκτύπωσης, να συλλέξει το φωτογραφικό υλικό το οποίο
θα τοποθετήσει σε κάθε περίπτερο συνεκθέτη.
Όλα τα υλικά να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας με άρτιο φινίρισμα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τροποποίηση ή και δημιουργία μακετών σε υψηλή ανάλυση για τις
εκτυπώσεις.
Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα σχέδια, τις φωτογραφίες και τα κείμενα της τεχνικής προσφοράς
και σε ηλεκτρονική μορφή.
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Οι διαστάσεις, όπου αυτές αναφέρονται, είναι ενδεικτικές και θα τροποποιηθούν σύμφωνα με την
αρχιτεκτονική πρόταση που θα υποβάλει ο Ανάδοχος.
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η Έκθεση που αναφέρεται στην
παρούσα διακήρυξη, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται από την Αναθέτουσα Αρχή αποζημίωση.
3. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε», για κάθε ανωμαλία στην διεκπεραίωση του έργου ή δυσφήμιση αυτής εκ των
ανωτέρω ενεργειών του, υποκείμενος για αυτές στις κυρώσεις του άρθρου 6 της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό της υποβληθείσας οικονομικής
του προσφοράς, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Το ακριβές Συμβατικό Τίμημα, προκύπτει αναλυτικά εκ του παρακάτω πίνακα. Οι πληρωμές του
Αναδόχου γίνονται σε ευρώ.

Α/Α
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

21.

ΔΑΠΕΔΟ

22.

ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

23.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

24.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΩΠΕΣ

25.

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

26.

ΚΥΒΟΙ ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

27.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

28.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

29.

ΣΚΑΜΠΩ

ΠΟΣΟΤΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
ή ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ

ΔΑΠΑΝΗ

30.

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

31.

ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΧΡΗΣΤΩΝ

32.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

33.

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

34.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

35.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

36.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

37.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΑΣ-BANNERS

38.

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

39.

ΓΡΑΦΙΚΑ

40.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

20. ΕΡΓΑΤΙΚΑ (Κόστος ανά εργάτη, διαμονή,
ασφάλιση κλπ.)
21. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
22. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

2. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τυχόν αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του
Αναδόχου, εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο,
αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του
συμφωνούμενου με την παρούσα έργου. Δεν θα υπάρξει οιαδήποτε άλλη αμοιβή του αναδόχου ή
τρίτων απασχοληθέντων υπ΄ αυτού ή όχι, ούτε πρόσθετη καταβολή σ΄ αυτόν από την Αναθέτουσα
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Αρχή για αμοιβή του και για τα έξοδα και τις επί μέρους εργασίες και γενικά για την εκτέλεση της
παρούσης συμβάσεως.
3. Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι
των αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη κατασκευή και αποξήλωση του περιπτέρου.
4. Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής:
Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα
υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο, είτε με την έκδοση ισόποσης
δίγραμμης τραπεζικής επιταγής σε διαταγή του αναδόχου κατόπιν προηγούμενης έκδοσης στο
όνομά της των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους εντός εξήντα (60) ημερών από την
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της αναθέτουσας αρχής για την έγκριση του σχετικού
πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το οποίο θα βεβαιώνεται i) η
εμπρόθεσμη κατασκευή του περιπτέρου και ii) η επιτυχής ολοκλήρωση της αποξήλωσης σύμφωνα
με τους όρους της σύμβασης και της διακήρυξης.
Δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή η οποία σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί
υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του έργου.
Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και τον συμψηφισμό τους ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/2014. Η προκαταβολή χορηγείται έναντι ισόποσης
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών
προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) ποσού που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής . Η εγγυητική επιστολή
προκαταβολής αποδεσμεύεται τμηματικά με την απόσβεση της προκαταβολής που γίνεται με
παρακράτηση από κάθε πληρωμή ανάλογου ποσοστού. Η εγγυητική επιστολή μπορεί να μειώνεται
ανάλογα με τη μείωση της προκαταβολής. Οι μειώσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά μέχρι και την
τελική εξόφληση.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1. Το τμήμα του Έργου που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή του συνολικού περιπτέρου
τη Ελληνικής αποστολής στη Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η
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οποία θα πραγματοποιηθεί από 06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας» και να
παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Η λειτουργία του Περιπτέρου θα υποστηριχθεί τεχνικά κατά τη διάρκεια της έκθεσης.
3. Το Περίπτερο θα αποξηλωθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, αμέσως μετά τη λήξη της έκθεσης και
εντός τυχόν προθεσμίας της διοργανώτριας εταιρείας και του εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες
αυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό της έκθεσης.
4. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμία αξίωση του Αναδόχου, με την πάροδο του
προαναφερθέντος χρόνου. Σε περίπτωση που η ποσοτική ή/και ποιοτική παραλαβή των
παραδοτέων δεν κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιεσδήποτε αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες
έως και την τελική έγκρισή του από την ανωτέρω Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του
περιπτέρου που συστάθηκε με την υπ’ αρ. ……………………… απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, και η οποία θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό πρακτικό, με το οποίο
θα βεβαιώνεται i) η εμπρόθεσμη κατασκευή του περιπτέρου και ii) η επιτυχής ολοκλήρωση της
αποξήλωσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Η εκ μέρους του Αναδόχου μη εκπλήρωση, ή μη προσήκουσα εκπλήρωση έστω και εν μέρει, είτε
εφάπαξ, είτε διαδοχικώς οιασδήποτε των εκ της παρούσης Σύμβασης και της Διακήρυξης
απορρεουσών υποχρεώσεών του, σε κάθε περίπτωση συνεπάγεται πέραν των άλλων συνεπειών σε
βάρος του Αναδόχου και ποινική ρήτρα

για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,2% επί του

συμβατικού τιμήματος του Έργου.
2. Η παραπάνω υποχρέωση ποινικής ρήτρας, την οποία ο Ανάδοχος αποδέχεται και συνομολογεί,
δεν αποκλείει την αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε ζημιά της από τις ως άνω
παραβάσεις. Η επιβολή της ποινικής ρήτρας επέρχεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο.
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3. Πέραν της ανωτέρω ποινικής ρήτρας, ρητώς συνομολογείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται
επιπλέον να καταγγείλει την σύμβαση και να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζημίωση για την ζημιά
που υφίσταται από την λύση της συμβάσεως.
4.Η ρήτρα δεν επιβάλλεται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
5.Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
6.Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή θα καταβάλλονται από τον ίδιο
ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
7. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμά της να μην επιβάλει τις ανωτέρω
κυρώσεις αλλά να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο της σύμβασης ιδίως σε περίπτωση σοβαρής
καθυστέρησης εκ μέρους του Αναδόχου, οπότε θα επέρχονται σε βάρος του οι παρακάτω
αναφερόμενες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει απ’ αυτή, εφόσον παραβεί οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωσή του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και γενικά εφόσον δεν εξετέλεσε το αναλαμβανόμενο με την παρούσα έργο
σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και της
παρούσας σύμβασης.
2. Αφού κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχής αποφασίζει είτε την ανάθεση της
σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο είτε τη ματαίωση του διαγωνισμού.
3. Η απόφαση έκπτωσης λαμβάνεται σε βάρος του Αναδόχου και θα αφορά κάθε μέτρο για την
αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
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Ρητώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση του ΕΥΡΩ έναντι των ξένων
νομισμάτων δεν θα επιδρά στις τιμές με τις οποίες έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, οι οποίες
και θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου
της εφαρμογής των άρθρων 200,288 και 388 του Αστικού Κώδικα. Το Συμβατικό Τίμημα δεν
αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
σύμβασης, δεν είναι δε δυνατόν να αυξομειωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία
.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της παρούσας σύμβασης την υπ’ αρ. ……………….. εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ………………,
ποσού € …………………………… (………….), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στην Αναθέτουσα Αρχή
μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την
υποβολή, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, του πρακτικού καλής εκτέλεσης της κατασκευής
και αποξήλωσης του περιπτέρου στις πιο πάνω εκθέσεις, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της
παρούσης, και υπό τον όρο να μην υπάρχουν γενικά αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά του
αναδόχου από την εκτέλεση της παρούσας.
3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος του αναδόχου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, λόγω
ποινικής ρήτρας, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, και να απαιτήσει
αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο10 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού
Εμπορίου ΑΕ» για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους
κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της υπ’αρ. 13/2016 Διακήρυξης και της
παρούσας σύμβασης. Με το έργο του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας της
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ και των εκθετών στην παραπάνω στη
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Διεθνή Έκθεση Επαγγελματικού Εξοπλισμού EQUIP HOTEL 2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί από
06 έως 11 Νοεμβρίου 2016 στο Παρίσι της Γαλλίας»
όσο και την νομιμότητα της, άλλως, ενδέχεται να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής κατά την
αδέσμευτη κρίση της, η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση
της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί, κατά τα προβλεπόμενα και
στο αρθ. 9 ανωτέρω.
2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν
άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη
θα έχει η Αναθέτουσα Αρχή έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με
κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και
πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή
έμμεσα, την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π.
υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος
υπέχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία
της, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά αυτής και επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των
απαιτήσεών του από αυτήν. Παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Αναθέτουσα
Αρχή, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτής σε οποιαδήποτε
σχετική δίκη και να της καταβάλει όλες τις σχετικές δικαστικές δαπάνες.
3. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για οποιαδήποτε
ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την
εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε
βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου θα
επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, την κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών
που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει
δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση
κάποιου από τους αρχικά προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την
υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση σχετικής εγκριτικής
απόφασης του αρμοδίου οργάνου της.
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6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες της παραπάνω
Διεθνούς Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φόρμες που αφορούν στην Ελληνική συμμετοχή,
στην χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές,
καταλληλότητα υλικών κ.λπ. δεόντως συμπληρωμένα.

ΑΡΘΡΟ 11
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος 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 ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
3. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις
ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα:
4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το έργο που αναλαμβάνει με την
παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης,
της προσφοράς του και της Διακήρυξης.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την
εκπλήρωση του έργου της παρούσης.
7. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της τυχόν αναφερόμενης στην προσφορά του, ομάδας
έργου, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι τα μέλη της θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη
της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από αυτήν πρόσωπα. Σε αντίθετη
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου
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του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή.
8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας
Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή του
συνόλου της παρούσας σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση
αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της,
καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο
ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει
ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών,
είτε του ιδίου είτε της Αναθέτουσας Αρχής.
2. Πέραν των λοιπών ρητώς αναφερόμενων στην παρούσα περιπτώσεων και λόγων καταγγελίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη
σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της και
ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη
υπαιτιότητας του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο,
υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της
καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο
όργανο της αναθέτουσας αρχής αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης.
3. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή
πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης,
πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό
πρόσωπο, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων.
4. Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο πρόσωπο
ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο εφόσον είναι ένωση/κοινοπραξία,
τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα
εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει
όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.
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5. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.
6. Δεδομένου ότι όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις, η παράβαση
οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τον Ανάδοχο ή η μη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής
του εκ της παρούσας, θα συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων κατ΄ αυτού, περιλαμβανομένης
και της έκπτωσης του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής διατηρούσας κάθε δικαίωμά να αξιώσει
και αποζημίωση της από τον Ανάδοχο για κάθε ζημία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το
σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε
συμπεριλάβει στην προσφορά του.
Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο /
υπεργολάβους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/
υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο
ανάδοχος.
2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής
και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή/και υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών θα αποτελέσουν ιδιοκτησία και περιουσιακό
στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία θα έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιεί ελεύθερα
και για απεριόριστο χρόνο, χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση ή υποχρέωση της,
πέραν των οριζομένων στην παρούσα, έναντι του αναδόχου και έναντι παντός τρίτου.
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2. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα για την με οποιοδήποτε τρόπο χρήση και εκμετάλλευση
του υλικού αυτού θα ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία
θα τα εκχωρήσει με την οικεία σύμβαση ο ανάδοχος, χωρίς οποιοδήποτε πρόσθετο αντάλλαγμα
προς αυτόν ή τρίτους εκ μέρους της Αρχής, καθόσον το αντάλλαγμα αυτό έχει συνυπολογιστεί και
περιλαμβάνεται στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου, δηλώνοντας στη σύμβαση ότι ο ανάδοχος
παραιτείται σε κάθε περίπτωση παντός επί των παραπάνω σχετικού δικαιώματος.
3. Όλο το υλικό που θα παραχθεί (οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών) θα
παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τον ανάδοχο ταυτόχρονα με τη λήξη της Σύμβασης, και θα
αποτελεί ιδιοκτησία τούτου, μη δυναμένου του αναδόχου ή οποιουδήποτε τρίτου να
χρησιμοποιήσει αυτά χωρίς την έγκριση της Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα
εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι
της από με αρ. 13/2016 διακήρυξης σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό της Αναθέτουσας Αρχής, οι
κατακυρωτικές και λοιπές αποφάσεις της Εταιρείας ως αναθέτουσας αρχής, οι όροι της παρούσας
σύμβασης ως και η προσφορά του αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ 118/2007,
όπως κάθε φορά ισχύουν. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε
διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς
και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα ρυθμίζεται καταρχήν φιλικά
μεταξύ των μερών κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Άλλως, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται
από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και
δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω
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αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων η Αναθέτουσα Εταιρεία θα ενάγει ή ενάγεται ως
διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ
Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τον/την ………………………………………………,
στον/ην οποίο/α θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν
σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε
μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος "ανωτέρα βία" νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις
εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες
προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των
υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση
και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να
υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.
3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη
τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που έλαβε χώρα.

ΑΡΘΡΟ 19
Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού, στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή.
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Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη Σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε
τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία όμοια πρωτότυπα, τα δύο έλαβε η «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» και το άλλο έλαβε η ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε»
χχχχχχχχχχχχχχχ

Για την Ανάδοχο
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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