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«           Προώθηση της διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα

      ( . )  την προβολή των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών ΠΕΠΑΣ Μαθητείας στα
ΜΜΕ»

.  . :  138817Αρ Συστ

   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΠΥΛΗΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  &ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr  . . . . .του ΕΣΗΔΗΣ   20  /  9  /2021 &  : 15:00ώρα

-   : Προϋπολογισμός χρηματοδότηση  «60.000,00»  €     24%  πλέον του ΦΠΑ ήτοι
74.400,00€ .  24%συμπ ΦΠΑ

   :  2021Τακτικός προϋπολογισμός φορέα έτους
  :  Διάρκεια Σύμβασης     2     μήνες από την υπογραφή της

  Ημερομηνία αποσφράγισης
 : προσφορών

  24   / 9  /2021  :ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 : 11:00ΩΡΑ
   Ημερομηνία Ανάρτησης στη
   . . . .   : Διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

  6  / 9 /2021  :ΗΜΕΡΑ
…...ΔΕΥΤΕΡΑ

 : 15:00ΩΡΑ
   Ημερομηνία Ανάρτησης στη
     :  Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ

    6  / 9 /2021  :ΗΜΕΡΑ
.ΔΕΥΤΕΡΑ

 : 15:00ΩΡΑ
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 ΑΠΟΦΑΣΗ

 :Έχοντας υπόψη

         Την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
 ,      :κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις

1.  του .  4412/2016ν  ( '  147) “Α   ,   Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και
 (    2014/24/   2014/25/ )»Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες ΕΕ και ΕΕ  όπως

    . 4782/2021  .έχει τροποποιηθεί από τον ν και ισχύει
2.   του .4727/2020Ν  ( ’  184)Α  «   (  Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην

    ( )  2016/2102    ( )Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ και της Οδηγίας ΕΕ
2019/1024)  –    (   Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ενσωμάτωση στο Ελληνικό

   ( ) 2018/1972   » Δίκαιο της Οδηγίας ΕΕ και άλλες διατάξεις
3.  του .4622/19Ν  ( ’  133)  «  :  ,   &Α Επιτελικό Κράτος οργάνωση λειτουργία

  ,     &  διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων της κεντρικής
 »    . 37 δημόσιας διοίκησης και ιδίως του άρθ

4.  .4601/2019του Ν  ( ’ 44) «  µ µ µ   µ  Α Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του
µ   µ      2014/55/  νο οθετικού πλαισίου ε τις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ του

    µ   16   2014Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της ης Απριλίου
    µ    µγια την έκδοση ηλεκτρονικών τι ολογίων στο πλαίσιο δη οσίων

µ    »συ βάσεων και λοιπές διατάξεις
5.  του .4270/2014Ν  ( '  143)  «Α    Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

 (    2011/85/ )  –   εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ δημόσιο λογιστικό
  και άλλες διατάξεις»,

6.  του .4250/2014Ν  ( '  74)  «   -  ,Α Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις
       -Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα

   . .  318/1992 ( 161)   »Τροποποίηση Διατάξεων του π δ Α΄ και λοιπές ρυθμίσεις
      1 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου

7.  του .4152/2013ν  (   107) «     ΦΕΚ Α΄ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012  4127/2013» και

8.   35  του άρθρου N.4144/2013 (  ’  88),       ΦΕΚ Α με τις οποίες ο ΟΑΕΔ κατέστη
    . . . .  & καθολικός διάδοχος των καταργηθέντωνΝΠΔΔ ΟΕΕ ΟΕΚ

9.  του Ν.4129/2013  ( / /52)  «      ΦΕΚ Α Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
 Ελεγκτικό Συνέδριο» 

10.  του . 4013/2011ν  ( ’ 204) «Α     Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
     Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

…Συμβάσεων »,   ως ισχύει
11.  του . 3861/2010ν  ( ’ 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
12.  του .  2956/2001Ν  «     »  (  Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α΄

258), 
13.  του .2859/2000Ν  ( ’ 248) «Α     Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
14.  του .2690/1999Ν  ( '  45)  “Α     Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

  και άλλες διατάξεις”      7  13  15 και ιδίως των άρθρων και έως
15.  του .  81/2019ΠΔ  (  ’  119)  « , ,   ΦΕΚ Α Σύσταση συγχώνευση μετονομασία και

       –κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους
     » Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων

16.  του . .  39/2017ΠΔ  (  ’  64)  «   ΦΕΚ Α Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών
   . . . .»Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ

17.  του . . 28/2015ΠΔ  ( ' 34) “      Α Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
   ”, δημόσια έγγραφα και στοιχεία

18.  του . . ΠΔ 80/2016 ( 145)Α΄  “     Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
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19.     4  τις διατάξεις του άρθρου .  118/2007ΠΔ  (  ’  150)  «ΦΕΚ Α Κανονισμός
 »      Προμηθειών Δημοσίου σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης

  . προκήρυξης στο Τύπο
20.  ’ . της υπ αριθ 190789/3.6.02   .  & απόφασης του Υπ Απασχόλησης Κοινωνικής

 (  ’  754)  «   »  Προστασίας ΦΕΚ Β Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων όπως
   .  191041/24-07-2003  .   τροποποιήθηκε με την αριθμό ΥΑ του Υπουργού

   . Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
21.   . της υπ΄αριθμ . . . 64233/08.06.2021ΚΥ Α  ( 2453/ 09.06.2021)   Β΄ των Υπουργών

       Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με
θέμα «        Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των

       Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των
      επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος

   ( )Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ »
22.  .  της αριθμ . . .  .  60967  2020ΚΥ Α οικ ΕΞ  (B’  2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική

        .Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν
4601/2019» ( 44)Α΄

23.  της αριθμ.  . . .  63446/2021ΚΥ Α  (B’  2338/02.06.2020) «  Καθορισμός Εθνικού
      Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων

». Συμβάσεων
24.  του .2121/1993Ν  ( ’ 25) Α «  ,  Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα

  »και Πολιτιστικά Θέματα
25.  του  ( )  2016/679Κανονισμού ΕΕ      ,   27του ΕΚ και του Συμβουλίου της ης

 2016,         Απριλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
   επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού    χαρακτήρα και για την

        ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
 95/46/  (      )οδηγίας ΕΚ Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

(       ) OJ L 119,Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
26.  του .4624/2019Ν  ( ’  137)  Α «    Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

,      ( )  2016/679  Χαρακτήρα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ του
      27   2016Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Απριλίου

        για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
      δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική

   ( ) 2016/680    νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
   27   2016   »,του Συμβουλίου της ης Απριλίου και άλλες διατάξεις

27.         ,των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων
         των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα

     ,     οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και του συνόλου
   ,  ,  ,των διατάξεων του ασφαλιστικού εργατικού κοινωνικού

        περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
   ,       εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

παραπάνω
28.   ’  .  το υπ αρθ 219/30-08-2021    αίτημα της Διεύθυνσης Αρχικής

   Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
29.  .  το αρ 74953/30-08-21   ( M:  21REQ009141368/2021-πρωτογενές αίτημα ΑΔΑ

09-01) 
30.  .  την υπ΄αρθ 4030/76/20-07-2021  (  :  5 4691 2- 2 )   ΑΔΑ ΨΔ Σ Ω Ρ Φ απόφαση του

       :  )   ΔΣ του Οργανισμού με την οποία εγκρίθηκαν α η δημιουργία
        τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ για την προβολή των Πειραματικών

.   .     ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Η συνολική δαπάνη ανέρχεται έως 30.000 ευρώ, πλέον
      ,  0851  “ΦΠΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ ΚΑΕ  –Διαφημίσεις

Δημοσιεύσεις”   και β)       .  η δράση προβολής των Πειραματικών ΕΠΑΣ του
       .ΟΑΕΔ σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας

    Η συνολική δαπάνη ανέρχεται  60.000 έως ευρώ,    πλέον ΦΠΑ και βαρύνει
   ,  0851 “τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ ΚΑΕ  – Διαφημίσεις Δημοσιεύσεις”.
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31.  ’  .  την υπ αρ 937/31-8-2019   ( :  6 4691 2-αναληφθείσα υποχρέωση ΑΔΑ ΠΩΨ Ω
2)ΟΑ .

32.  ’  .  την υπ αριθ 4561/97/31-08-2021 ( :  67 4691 2-99 )ΑΔΑ ΣΧ Ω Κ   απόφαση του
. .   ,          ΔΣ του Οργανισμού με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού

       Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
        ,  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για

        την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «  Προώθηση της
      διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με

      θέμα την προβολή των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών
( . )   ΠΕΠΑΣ Μαθητείας σταΜΜΕ»,     .καθώς και το τεύχος προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
     Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «   Προώθηση της διαφημιστικής

         καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των
   ( . )   Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών ΠΕΠΑΣ Μαθητείας στα

ΜΜΕ»,          με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
    προσφορά βάσει μόνο της τιμής,      σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά

        στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης και
     . τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

       Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €    24%,πλέον του ΦΠΑ
 74.400,00€     24%. ήτοι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

          Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του
 ,  0851 Οργανισμού ΚΑΕ

1.           Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του
     ( ),  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσω

   της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   ,   του συστήματος ύστερα από την
  παρέλευση της   ελάχιστης    προθεσμίας παραλαβής προσφορών  15 των ημερών

       .από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στοΚΗΜΔΗΣ

2.        Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
 ,      ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.   τους

. . . . .  ,           ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
 ,   ,     σχετική διακήρυξη στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με

  τα αναφερόμενα στην . . .  64233/08.06.2021ΚΥ Α  ( 2453/  09.06.2021)  Β΄ των
         Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα  

«         Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
         Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και

      διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
( )ΕΣΗΔΗΣ »

  ,   ,      Τα πρωτότυπα έγγραφα όπου απαιτείται θα κατατίθενται στην Διοίκηση του
,        (  .ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πληροφορίες τηλ

2109989585,2109989578)

3.  -   ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ
 ΣΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞ
 ΗΣΣΤΗΝ
ΠΥΛΗ
ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
 ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ
ΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
 ΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
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 Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.g

r  . . . . .του ΕΣΗΔΗΣ

   6  - 9 -2021
 

  6 -  9 -2021
:    ΗΜΕΡΑ

 ΔΕΥΤΕΡΑ        
: 15:00ΩΡΑ

 20 - 9 -2021
:ΗΜΕΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
 : 15:00ΩΡΑ

24  -  9 -2021 
:ΗΜΕΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 : 11:00ΩΡΑ

       Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας
 ,      υποβολής προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

 στο σύστημα. 
        ,Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο

        εκτός ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία
  ,        και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να

,    ,     αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν εγγράφως είτε δεν γίνονται αποδεκτές
 ,   .   μέσω ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά

4.  Η  διάρκεια     της σύμβασης θα ολοκληρωθεί   (2) σε δύο μήνες  από την
 .υπογραφή της

5.       Οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού    να καλύπτουν το σύνολο
      .      των υπηρεσιών και ως τέτοιες θα αξιολογηθούν Η κατακύρωσή θα γίνει σε
   . έναν οικονομικό φορέα

6.        Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν
  του προσφέροντες  180  για ημέρες     προσμετρούμενες από την επομένη της

  .     ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος
μικρότερο       του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως  μη κανονική
(  97 . 1 .4412/2016) άρθρο παρ Ν

7.        Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
        /    έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις Κοινοπραξίες αυτών ή

 ,     ,      2.2Συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην Ενότητα
«  »   . Δικαίωμα Συμμετοχής της παρούσας Διακήρυξης

8.         Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
( )  Προμηθευτές     απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,

      .  χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής Ο
          κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα

  ,      τους στην Ελλάδα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών
  (και Ταχυδρομείων http  ://www.eet.gr/opencms/  

EETT/  ElectronicCommunications/DigitalSignatures  /Supervised.list.html  ).   Στη συνέχεια
  να εγγραφούν στο  ηλεκτρονικό σύστημα ( -   –ΕΣΗΔΗΣ Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr)       ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται
    56902/215/19-05-2017  (  1924/ /2-6-2017)  «στις διατάξεις της ΥΑ ΦΕΚ β Τεχνικές

      λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
   ( . . . . )»      Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ και σε συνδυασμό με τις

  διατάξεις της  . . .  64233/08.06.2021ΚΥ Α  ( 2453/  09.06.2021)   Β΄ των Υπουργών
        Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα  «Ρυθμίσεις

        τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
        Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
      διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( )ΕΣΗΔΗΣ »  ,        ως αναλυτικά ορίζεται στο κεφάλαιο 2.4.2  της παρούσας
 «  &    ».Προκήρυξης Χρόνος Τρόπος Υποβολής τωνΠροσφορών

9.    -  Για λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων
     ,     σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα
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  αιτήματά τους  μόνο ,     ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr   . . . . ,    .  του ΕΣΗΔΗΣ με ψηφιακή υπογραφή Αιτήματα

        υποβάλλονται μόνο από οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο
,        σύστημα δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί

(     ).       όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης Το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
      .   των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο Εφόσον οι

  –     συμπληρωματικές πληροφορίες διευκρινίσεις ζητηθούν μέχρι και  (8)οκτώ
    ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας  ,  υποβολής προσφορών αυτές

   παρέχονται το αργότερο  (4)  τέσσερις ημέρες      προ της εκπνοής της ως άνω
. προθεσμίας

         Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των
      . 5    121 προσφορών στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ του άρθρου του

. 4412/2016.   Ν
      ,  .Αιτήματα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται

,           Ομοίως δεν εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο
         είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά

. υπογεγραμμένο
        Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή

   . διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής
     ,  ,    Αν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή κατά της

  ,       ,διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή
  θεωρείται ότι  αποδέχεται πλήρως  ,    και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της

   ,         ,διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο
        .να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης

10.      Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το      δικαίωμα να ματαιώσει ή να
αναβάλει    ,       ,τη σχετική διαδικασία μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου

      106   .  4412/2016   σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του Ν και χωρίς
υποχρέωση         για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης εκ του λόγου

   . αυτού στου υποψηφίους

11.      69   2014/24/ ,  26 . 2 .   32Σύμφωνα με τα άρθρα της Οδηγίας ΕΕ παρ στοιχ β και
 . 4412/2016,         του Ν σε περίπτωση που οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν από την

          Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν και της γνώμης του αρμοδίου για την αξιολόγηση
  ,          των προσφορών οργάνου ως μη κανονικές ή ως απαράδεκτες είτε ως

 (  ),    .ακατάλληλες μη κατάλληλες οι προσφορές αυτές απορρίπτονται
  ( ) Μη κατάλληλες ακατάλληλες       . .θεωρούνται σύμφωνα με τον οδηγό της ΕΕ
   ,    32   .  4412/2016    για τις δημόσιες συμβάσεις το άρθρο του Ν και τη σχετική

 ( ,  . VI 3558/2009, 44/2007), νομολογία ενδεικτικά ΕΣ Τμ
                οι προσφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύμβαση και δεν μπορούν να

       .  ,ικανοποιήσουν τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής δηλ αδυνατούν προδήλως
   ,      χωρίς να τροποποιηθούν ουσιαστικά να ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις

   ,     απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής όπως αυτές προσδιορίζονται στα έγγραφα
 .της σύμβασης
  Μηκανονικές προσφορές  (  26 .3  . 4412/2016),  :άρθρο παρ του Ν θεωρούνται

)          ,α όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης
)    ,β όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα
)      ,  γ όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής όπως συμπαιγνίας
 ή διαφθοράς
)         .  δ όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές ( ,οπότε

     88  89  . 4412/2016). ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων και του Ν
 Απαράδεκτες προσφορές (   26 .4  . 4412/2016)  :άρθρο παρ τουΝ θεωρούνται

)          α όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
  απαιτούμενα προσόντα
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)          ,  β όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής όπως
        καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης

.σύμβασης

12.     ,       Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της
          παρούσας καθώς και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην

       : παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.        ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.     –   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.       ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.        ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.      ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  –  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ’ : ΜΕΡΟΣ Α     Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης -  Τεχνικές Προ-

 διαγραφές
 ’ :ΜΕΡΟΣ Β      –  Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης Ενδεικτικός Προϋπολογι-

σμός
  –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  -     ( )ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΝΑΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΕΕΣ
 IV –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
 V–   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

         6  - 9  -2021Αθήνα
    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

/  Δ ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΚΛΑΔΗΣ

…………………………………..

( ) υπογραφή
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A  I  YΣΥΝΟΠΤΙΚ ΣΤΟΙΧΕ ΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗ
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

 ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  ΕΙΔΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Προώθηση  της  διαφημιστικής  καμπάνιας  στα  Μέσα
Μαζικής  Ενημέρωσης  με  θέμα  την  προβολή  των
Πειραματικών  Επαγγελματικών  Σχολών  (Π.ΕΠΑΣ)
Μαθητείας  στα  ΜΜΕ,   προϋπολογιζόμενης δαπάνης

 60.000,00€  ,  74.000,00€  ποσού πλέον ΦΠΑ ήτοι με ΦΠΑ
24%

  ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ      Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
     προσφορά βάσει μόνο της τιμής

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
/  CPV ΕΙΔΟΣ

 0851ΚΑΕ
22120000-7   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣΠΡΟΒΟΛΗΣ

 NUTSΚΩΔΙΚΟΣ EL   304  ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

      Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό
 «60.000,00»  €  των πλέον   (24%)  του ΦΠΑ ήτοι

«74.400,00»  €   συμπεριλαμβανομένου του   (24% )ΦΠΑ
(   937/31-08-2021). αναληφθείσα υποχρέωση

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ        Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό του
     2021ΟΑΕΔ για το οικονομικό έτος

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ        Ηδιάρκεια της σύμβασης ορίζεται   (2) σε δύο μήνες
  από   την υπογραφή της

  ΤΟΠΟΣΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 :  Ηλεκτρονική υποβολή   Στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr   του Εθνικού Συστήματος

   ( . . . . )  .Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
 O   ΕΝΤΥΠΑΔΙΚΑΙ ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : 

 , .  8, 74556,  .ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΑΕΔ Εθν Αντιστάσεως Αλιμος
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

   ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Ηλεκτρονική υποβολή :    6   -  9  -2021 

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΛΗΞΗΣ
 ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Ηλεκτρονική υποβολή :   20  - 9   -2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

     Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων
     αναδόχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού συστήματος

 . . . .  ,   του ΕΣΗΔΗΣ την 24 - 9 -2021   11:00 .ώρα Ελλάδος π μ

A/A   Συστήματος 138817                  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1.2  -  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
1.3       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ-

 ΣΗΣ
1.4  .ΘΕΣΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ
1.5     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΥΠΟΒΟΛΗΣΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.6   ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1.7      ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

2.     ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1  ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1.1   Έγγραφα της σύμβασης
2.1.2  -     Επικοινωνία Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.4 Γλώσσα
2.1.5 Εγγυήσεις
2.1.6     Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
2.2   -    ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑΠΟΙΟΤΙΚΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.1   Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.2   Εγγύηση συμμετοχής
2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού
2.2.4     Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
2.2.5    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1       Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
2.2.5.2  Αποδεικτικά μέσα
2.3  ΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣΗΣ
2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης
2.4  -   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.4.1     Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
2.4.2     Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.3   «  -  »Περιεχόμενα Φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΤεχνικήΠροσφορά
2.4.4   «  »/    Περιεχόμενα Φακέλου Οικονομική Προσφορά Τρόπος σύνταξης και υπο-

  βολής οικονομικών προσφορών
2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών
2.4.6   Λόγοι απόρριψης προσφορών

3.   -   ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1     ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.1   Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
3.1.2   Αξιολόγηση προσφορών
3.2     -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙ-

  ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
3.3  -   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣΥΜΒΑΣΗΣ
3.4    –   ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑ-

 ΣΙΑ
3.5   ΜΑΤΑΙΩΣΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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4.    ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 H  ΕΓΓΥΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
4.2   -  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
4.3     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.4      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
4.5      ΔΙΚΑΙΩΜΑΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

5.      ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1   ΤΡΟΠΟΣΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.2     -  ΚΗΡΥΞΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
5.3        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜ-
ΒΑΣΕΩΝ
5.4   ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΔΙΑΦΟΡΩΝ

6.                ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
6.1   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.2    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.3      ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
6.4   -    ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
6.5   ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
6.6  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  –  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 ’  :  ΜΕΡΟΣ Α     Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης -  Τεχνικές
  Προδιαγραφές

 ’ :ΜΕΡΟΣ Β      –  Οικονομικό Αντικείμενο Σύμβασης Ενδεικτικός Προϋπολογι-
σμός

  –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  -     ( )ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΝΑΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΕΕΣ
 IV –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
 V–   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1.      ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΑΡΧΗΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία   Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού
/  Δυναμικού ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Ταχυδρομική διεύθυνση   8Εθνικής Αντιστάσεως
Πόλη  Άλιμος

 Ταχυδρομικός Κωδικός 17456
 UTSΚωδικός Ν EL 304 ΑΤΤΙΚΗ

Τηλέφωνο 2109989578/2109989585
Φαξ 210 9989589

  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο b4@oaed.gr 

    Αρμόδιος για πληροφορίες επί της
διακήρυξης

. , . Μ Τσαβαρή Θ Παναγόπουλος

    Αρμόδιος για πληροφορίες επί τεχνικών
θεμάτων

.   :2109989196Μ Στασού Τηλ

     (URL)Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.oaed.gr 

   Είδος Αναθέτουσας Αρχής
        Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

         που ανήκει στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα
  . Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

  . .Κύρια δραστηριότηταΑ Α
         Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών

 . Δημοσίων Υπηρεσιών
  Στοιχεία Επικοινωνίας

)α        , ,  &Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη πλήρη άμεση
     (URL) :   δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση μέσω της διαδικτυακής

 www.promitheus.gov.gr  . . . . .πύλης του ΕΣΗΔΗΣ
)β         :Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση

www.promitheus.gov.gr 
)        γ Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται

      www.promitheus.gov.gr  . . . . .μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ
)δ      :   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα

     .  διεύθυνση του πίνακα Στοιχείων Αναθέτουσας Αρχής

1.2   - Στοιχεία Διαδικασίας Χρηματοδότηση
  Είδος διαδικασίας

        ,  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία με
       κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

    προσφορά βάσει μόνο της τιμής,       για την ανάδειξη αναδόχου για την
«Προώθηση της διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα
την προβολή των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών (Π.ΕΠΑΣ) Μαθητείας στα
ΜΜΕ”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ»
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  Προϋπολογισμός τουΈργου
          Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των

60.000,00€    24%  74.400,00πλέον του ΦΠΑ ήτοι   συμπεριλαμβανομένου του
 24%.ΦΠΑ  

’ . 937/31-08-2021 Υπ αρ    ( : 6 4691 2- 2).αναληφθείσα υποχρέωση ΑΔΑ ΠΩΨ Ω ΟΑ  

  Χρηματοδότηση της σύμβασης
       Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Οργανισμός

  .  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού       Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση
     ( . . .)  0851   βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων ΚΑΕ σχετικής πίστωσης

   προϋπολογισμού του έτους 2021  τουΟργανισμού

     Οι προσφορές πρέπει με ποινή αποκλεισμού     να καλύπτουν το σύνολο των
      .    προκηρυχθεισών υπηρεσιών και ως τέτοιες θα αξιολογηθεί Η κατακύρωσή θα

    γίνει σε έναν οικονομικό φορέα . 

1.3      Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  της σύμβασης

      «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η    Προώθηση της διαφημιστικής καμπάνιας
         στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των Πειραματικών

  ( . )   ”Επαγγελματικών Σχολών ΠΕΠΑΣ Μαθητείας στα ΜΜΕ , προϋπολογιζόμενης
   60.000,00€  δαπάνης ποσού πλέον ΦΠΑ»

         Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού
   Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 22120000-7  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ

       Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  ανέρχεται στο    60.000,00€     24%  συνολικό ποσό των πλέον του ΦΠΑ ήτοι

74.400,00.    24%.συμπεριλαμβανομένου τουΦΠΑ

      Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται   (2) στους δύο μήνες  από την
             υπογραφή της και θα ανατεθεί σε έναν ανάδοχο με το κριτήριο της πλέον

    ,     . συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει μόνο της τιμής

1.4          Θεσμικό πλαίσιο  
           Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και

       ,  τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις όπως ισχύουν
           και ιδίως οι διατάξεις και αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της

         απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξη του διαγωνισμού ή
          ,   απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το

    ,  ,  ,σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού εργατικού κοινωνικού
   ,      περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά

 .   παραπάνω

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορώνκαι διενέργεια διαγωνισμού
        20/9/2021 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η και

 15:00 . .ώρα μ μ
         Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

    ( . . . . . .),   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσω της
  www.promitheus.gov.gr     ,  Διαδικτυακής πύλης του ως άνω συστήματος την

24/09/2021,      11:00 . . ημέραΠαρασκευή και ώρα π μ
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1.6       Προθεσμία παραλαβής προσφορώνκαι διενέργεια διαγωνισμού
        Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/9/2021 και

 15:00ώρα
         Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού

    ( . . . . . .),   Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ μέσω της
  www.promitheus.gov.gr     ,     Διαδικτυακής πύλης του ως άνω συστήματος την 24/9

/2021,  ………..   11:00 ημέρα και ώρα πμ

1.7 Δημοσιότητα
.Α     Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

       Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε  : 
1.        στη διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων

 ( ). Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ
2.        στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Δημοσίου

  . . . . .  :   Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr,    όπου έλαβε Συστημικό
 : 138817Αριθμό

3.     ,   (URL) :   στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση www.oaed.gr
  :  &     στην διαδρομή Νέα Ανακοινώσεις ►  –   Προμήθειες Διαγωνισμοί ΕΠΙΛΟΓΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ► ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΝΤΎΠΟΥ (  ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΟ  Ν ΤΊΤΛΟ ΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,  PDF) αρχείο

  Ηπροκήρυξη  (     ) : περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε  
  Στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (  )  ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ όπως

   16    4    2   .προβλέπεται στην περίπτωση της παραγράφου του άρθρου του Ν
3861/2010. 
 

1.7      Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
    :Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι

)            α θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
,   ,         σύμβασης εφόσον επιλεγούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
  ,    διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής

,         ,    ,νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης το εθνικό δίκαιο
     ,   συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού κοινωνικού και

 ,        εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
   .  4412/2016.       Προσαρτήματος Α του ν Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων

          ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
         δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που

         ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
)    ,      β δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια

  ,        ,της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
 εφόσον επιλεγούν

)         γ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
      .των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες
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2.     ΓΕΝΙΚΟΙΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1  ΓενικέςΠληροφορίες
2.1.1   Έγγραφα της σύμβασης

            :Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα
     Η προκήρυξη της σύμβασης
      ( . . . .)το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ
       ,   η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της που αποτελούν

  . αναπόσπαστο μέρος αυτής
         Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της

,         διαδικασίας ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
.δικαιολογητικά

        . Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματα της

2.1.2  -     Επικοινωνία Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
           Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης

 ,       ,   της σύμβασης καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών ιδίως η
 ,         ηλεκτρονική υποβολή εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
    ( ),    Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι

     προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3  ΠαροχήΔιευκρινίσεων
      ,  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το

    (8)  αργότερο μέχρι και οκτώ ημέρες    πριν την καταληκτική ημερομηνία
         υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του

     διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  του
. . . . .      –ΕΣΗΔΗΣ Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών

        διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
,          φορείς δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

  (     )    έχουν χορηγηθεί όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και απαραίτητα το
        ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά

.        υπογεγραμμένο Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με
           άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά

,  . υπογεγραμμένο δεν εξετάζονται
   ,      Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί

     ,     προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας σχετικά με τους όρους της
 .παρούσας διακήρυξης

     Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να     παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των
 (  67  .3  .4412/2016),  προσφορών άρθρο παρ Ν    ούτως ώστε όλοι οι

         ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
        αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες

:περιπτώσεις
) α ,   ,  ,    Όταν για οποιονδήποτε λόγο πρόσθετες πληροφορίες αν και ζητήθηκαν από

         τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο  (4)τέσσερις
ημέρες          πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφο-

.ρών
) β        .Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

      Η διάρκεια της παράτασης θα είναι  ανάλογη    με τη σπουδαιότητα των
     .πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών

           Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία
για    ,  την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών   δεν απαιτείται παράταση

  (  121 . 5  . 4412/2016)των προθεσμιών άρθρο παρ του Ν  .
      (  /Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας πχ αλλαγή μετάθεση

    ,    της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές
    ,     αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης σύμφωνα με την προηγούμενη
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)    (     )παράγραφο δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ με το τυποποιημένο έντυπο Διορθωτικό
  .και στο ΚΗΜΔΗΣ

2.1.4       Γλώσσα  
           Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της

      .σύμβασης έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
      .Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

     ,Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής       καθώς και τα στοιχεία που πε-
  ,      ριλαμβάνονται σε αυτές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται

      . από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα   Στα αλλοδαπά δημόσια
  έγγραφα και δικαιολογητικά      εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5 .10.1961,     . ης που κυρώθηκε με τον Ν 1497/1984 ( ` 188). Α   Τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα       , συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρω-

           μένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο
          .  κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο

92, .4  . 4412/2016).παρ του ν
      ,   Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή καθώς και μεταξύ

   ,      αυτής και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
.γλώσσα

2.1.5       Εγγυήσεις        
   . 2.2.2  4.1.     Οι εγγυήσεις των παρ και εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά

        .  `   `  ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ β και γ της
. 1  παρ του  14άρθρου   . του ν 4364/2016 ( ` 13)     Α που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη

          μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
        .κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό

, ,     . . . . .     Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΤΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο
         του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του

  .      αντίστοιχου χρηματικού ποσού Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
      ,  παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα

         τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
            .επιστρέφονται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα

    ’     Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή των οικονομικών φορέων από
      .έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου

    Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν ’ κατ ελάχιστον   : τα ακόλουθα στοιχεία
)   , α την ημερομηνία έκδοσης
)  , β τον εκδότη
)       , γ την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται
)    , δ τον αριθμό της εγγύησης
)      , ε το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

)    ,   . . .       στ την πλήρη επωνυμία τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
      (    υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται

       ), όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης
)   :  ζ τους όρους ότι )αα       ,  η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε

        ,  εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως (δεν
         εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

  ) Παρακαταθηκών και Δανείων και )ββ      , ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής το
        , ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου

)           η τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
 υποβολής προσφορών

)         , θ την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης
)            ι την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό

    της εγγύησης ολικά ή    (5)  μερικά εντός πέντε ημερών   μετά από απλή
        )  έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια στην
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    ,       περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της
 . σχετικής σύμβασης

         Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
     .προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους

    Σχετικά υποδείγματα εγγυητικώνστο   V ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της   παρούσας  

2.1.6   ΠροστασίαΠροσωπικώνΔεδομένων
         Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την

       ,   προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος ότι η ίδια
  , ’     ,   ή και τρίτοι κατ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται προσωπικά

         δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
     ,     ,μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού

          για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων
  ,       συμμετεχόντων σε αυτόν λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση

          του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
      ,    προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία σύμφωνα με τις

       ,διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
       κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που

  .επισυνάπτεται στην παρούσα

2.2 I   ΔΙΚΑ ΩΜΑΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
2.2.1   Δικαιούμενοι συμμετοχής
1.        Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης

 έχουν    φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,    και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
,   ,    :φορέων τα μέλη αυτών που είναι εγκατεστημένα σε

) -   ,α κράτος μέλος της Ένωσης
) -      ( . . .),β κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ
)         ,     γ τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό

       1, 2, 4, 5, 6  7 ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα και και
         I   τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος της ως

 ,   άνω Συμφωνίας καθώς και
)            δ σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας

          παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση
     .σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

2.    ,    Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των
 ,      προσωρινών συμπράξεων δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική

    . μορφή για την υποβολή προσφοράς
3.        , Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων όλα

          τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
.ολόκληρον   

2.2.2        Εγγύηση συμμετοχής  
2.2.2.1.    Για την     έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης  της παρούσας

,       σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
( )    ,  προσφέροντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2%  της εκτιμώμενης

 αξίας της   ,   :  σύμβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού    χιλίων διακοσίων ευρώ,
«1.200,00»€ 

    ,    Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η εγγύηση συμμετοχής
           περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των

     .οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση
         (30)Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα

         ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ( .  2.4.5 παρ της
),    .    , παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται Η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν
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   ,        ,   τη λήξη της προσφοράς να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει πριν τη
 ,         .λήξη τους τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής

   ,      Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
,  ,      ,   ηλεκτρονικά προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα το αργότερο

          πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα
  , έγγραφα της σύμβασης      άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη

      . μετάαπό γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού
        Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται

          πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση
      των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης ( . 1 παρ άρθρου

72 .4412/2016).Ν

2.2.2.2.    Η εγγύηση συμμετοχής   επιστρέφεται στον ανάδοχο  με την
    . προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης

  ,     . 2.2.2.3  Ηεγγύηση συμμετοχής με την επιφύλαξη της παρ επιστρέφεται
   : στους λοιπούς προσφέροντες μετά

)       α την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας   άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή
        την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης

  κατακύρωσης και
)         β την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων

       ’ .προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ αυτών
        Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής

 επιστρέφεται     : στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις
)α     λήξης του χρόνου ισχύος       της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και
)β    απόρριψης της προσφοράς       τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής

          προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
         ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης

          ( .3από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως παρ
  72 .4412/2016)του άρθρου Ν

2.2.2.3     Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει,    :αν ο προσφέρων
         , αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής
      .παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
        δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα

 δικαιολογητικά
       .δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης
  υποβάλλει        .46  .  1μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ της παρ

 2άρθρου
         δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας να εξηγήσει

           την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας
     (  88      72και η προσφορά του απορριφθεί άρθρο σε συνδυασμό με άρθρο

.4412/2016).Ν
    .  3,  4   5    103  .4412/2016  στις περιπτώσεις των παρ και του άρθρου Ν περί

    πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών  ( .  2   72παρ άρθρου
.4412/2016).Ν

2.2.3         Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται        από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
( )   ,       (διαγωνισμό οικονομικός φορέας εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του εάν

      )       πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σε ένα από τα μέλη του
(      )     εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων ένας ή περισσότεροι από τους

 :ακόλουθους λόγους
2.2.3.1.        Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική

       :απόφαση για ένααπό τα ακόλουθα εγκλήματα  
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) α    συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,     όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
2   -  2008/841/     24  της απόφασης πλαίσιο ΔΕΥ του Συμβουλίου της ης Οκτωβρίου
2008,        (  L  300  για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ΕΕ της
11.11.2008  .  42),       187    σ και τα εγκλήματα του άρθρου του Ποινικού Κώδικα
(  ),εγκληματική οργάνωση

) β  ,  ενεργητική δωροδοκία     3   όπως ορίζεται στο άρθρο της σύμβασης περί
        της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των

        (  C  195  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης ΕΕ της
25.6.1997,  .  1)    .  1    2    -  σ και στην παρ του άρθρου της απόφασης πλαίσιο
2003/568/     22   2003,    ΔΕΥ του Συμβουλίου της ας Ιουλίου για την καταπολέμηση της

    (  L 192  31.7.2003, . 54),  , δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα ΕΕ της σ καθώς και όπως
      ,     ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα και τα εγκλήματα των

 159  (   ),  236 (  ),άρθρων Α δωροδοκία πολιτικών προσώπων δωροδοκία υπαλλήλου
237 . 2-4 (   ), 237  . 2 (  παρ δωροδοκία δικαστικών λειτουργών Α παρ εμπορία επιρροής
-  ),  396  .  2  (    )   μεσάζοντες παρ δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα του Ποινικού

,Κώδικα
) γ        ,απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

     3   4    ( )  2017/1371  κατά την έννοια των άρθρων και της Οδηγίας ΕΕ του
      5   2017  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ης Ιουλίου σχετικά με

 ,     ,      την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των
    (L 198/28.07.2017)    οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τα εγκλήματα των

 159  (   ),  216  ( ),  236άρθρων Α δωροδοκία πολιτικών προσώπων πλαστογραφία
(  ), 237 . 2-4 (   ), 242δωροδοκία υπαλλήλου παρ δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
(  ,   . .),  374 (  ),  375 ( ),ψευδής βεβαίωση νόθευση κ λπ διακεκριμένη κλοπή υπεξαίρεση
386  ( ),  386  (   ),  386  (    απάτη Α απάτη με υπολογιστή Β απάτη σχετική με τις

), 390 ( )       155 . επιχορηγήσεις απιστία του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων επ του
   ( .  Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν 2960/2001,  `  265),    Α όταν αυτά στρέφονται

         κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με
    ,       την προσβολή αυτών των συμφερόντων καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων

23 (      )  24 (   διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ και επικουρικές διατάξεις για
       την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής

)  .Ένωσης του Ν 4689/2020 ( ` 103),Α
) δ      τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με

 τρομοκρατικές δραστηριότητες,  ,    3-όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα
4   5-12   ( )  2017/541      και της Οδηγίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  15   2017     Συμβουλίου της ης Μαρτίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
     -  2002/475/   και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου ΔΕΥ του Συμβουλίου
      2005/671/    (EE  Lκαι για την τροποποίηση της απόφασης ΔΕΥ του Συμβουλίου

88/31.03.2017)         ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
,     14 ,     εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο αυτής και τα εγκλήματα των άρθρων

187   187    ,       32-35Α και Β του Ποινικού Κώδικα καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων
 . του ν 4689/2020 ( ` 103),Α

) ε      νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
  ,χρηματοδότηση της τρομοκρατίας       1 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο της

 ( ) 2015/849      , Οδηγίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20   2015,        ης Μαΐου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

       χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
      ,   δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας την τροποποίηση

  ( )  .  648/2012      του κανονισμού ΕΕ αριθμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
,       2005/60/   Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας ΕΚ του Ευρωπαϊκού

       2006/70/   Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας ΕΚ της Επιτροπής
(EE L 141/05.06.2015)      2  39  και τα εγκλήματα των άρθρων και του . Ν  4557/2018   ( `Α
139), 
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) στ       παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,  όπως
   2   2011/36/    ορίζονται στο άρθρο της Οδηγίας ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

    5   2011,      και του Συμβουλίου της ης Απριλίου για την πρόληψη και την
         καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

,         -  2002/629/της καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο ΔΕΥ
  (  L 101  15.4.2011, . 1)      323του Συμβουλίου ΕΕ της σ και τα εγκλήματα του άρθρου Α
   (  ).του Ποινικού κώδικα εμπορία ανθρώπων

          Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
     οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση   είναι μέλος του

,        διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
     ,  οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων

   . ή ελέγχου σε αυτό      :Ηυποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
)α       ( . . .),  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ ιδιωτικών

  ( . . .)     ( . .   . .),κεφαλαιουχικών εταιρειών Ι ΚΕ και προσωπικών εταιρειών ΟΕ και ΕΕ
 , τους διαχειριστές ή

)β      ( . .),   , στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο τα
   ,        μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με

         απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης
   , και εκπροσώπησης της εταιρείας ή

)γ     ,     , στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
)δ      ,    στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο

.εκπρόσωπο
     ( )  ( )      Εάν στις ως άνω περιπτώσεις α έως στ η κατά τα ανωτέρω η περίο-

       ,  δος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση αυτή
   (5)        ανέρχεται σε πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμε-

 τάκλητηαπόφαση ( . 10  73 .4412/2016) παρ άρθρου ν .

2.2.3.2.        Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
   ,    :σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικόςφορέας εάν ηαναθέτουσααρχή

)α   γνωρίζει          ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
    του όσον αφορά στην     καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης          και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
   τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,       σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου

      είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
)β    μπορεί να αποδείξει         με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει

          αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
 .κοινωνικής ασφάλισης

     .  2       Αν ο οικονομικός φορέας της παρ είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
   ,       εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές

         κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
.ασφάλιση

   .  `   `   .  2.2.3.2    Οι υποχρεώσεις των περ α και β της παρ θεωρείται ότι  δεν έχουν
        αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές

      .έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται

  ,        Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει
       καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου

 ( )   79,      ,  Σύμβασης ΕΕΕΣ του άρθρου ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το
        οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις

         , όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή κατά
,       .περίπτωση εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του

 . `  `  . 2.2.3.2. Οι περ α και β της παρ   παύουν να εφαρμόζονται   όταν ο οικονομικός
      φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του  είτε  καταβάλλοντας τους
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       ,φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
,   ,      συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των

 προστίμων είτε       υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
         τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

’          Κατ εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τον διαγωνισμό όταν
  ο αποκλεισμός   είναι σαφώς δυσανάλογος,    ιδίως όταν   μόνο μικρά ποσά

        των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
  καταβληθεί ή         όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές

          ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
      καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης    σε χρόνο κατά τον

       ,  οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα    σύμφωνα με το τελευταίο
  .  2    73  .4412/2016,      εδάφιο της παρ του άρθρου Ν πριν από την εκπνοή της

        προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας
 .υποβολής προσφοράς

2.2.3.3.  Α        ποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
 ,     παρούσας σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε

   :από τις ακόλουθες καταστάσεις  
)        α εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει   με κατάλληλα μέσα

 αθέτηση       .  2  των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ του
 18,        άρθρου περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

.  συμβάσεων       Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό
 επαγγελματικό παράπτωμα       του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της

    4    73  (  18  .  5   .περίπτωσης θ΄ της παραγράφου του άρθρου άρθρο παρ του ν
4412/2016).

)β       εάν ο οικονομικός φορέας τελεί      υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
       διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

          από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
     πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει   τις επιχειρηματικές του
      δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης    και δεν τηρεί τους

         όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που
   ,     ,προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

)γ  ,      .  3   εάν με την επιφύλαξη της παρ β του  44άρθρου  .Ν 3959/2011 ( `  93),  Α περί
     ,    ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών η αναθέτουσα αρχή

 διαθέτει  επαρκώς εύλογες       ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
        οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με

  στόχο τη   στρέβλωση του ανταγωνισμού
)δ           εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου

24,   ,      περί σύγκρουσης συμφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά
 ,  , ,με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα

)ε    εάν μία       κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή        των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας

 ,        48,  σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο περί
    ,    προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων δεν μπορεί να θεραπευθεί

 ,  , ,με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα
)στ        εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει   σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη

πλημμέλεια       κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
  ,     προηγούμενης δημόσιας σύμβασης προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα

         φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
    ,    πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης αποζημιώσεις ή άλλες

 ,παρόμοιες κυρώσεις
 )ζ        εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί    ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών

 απατηλών δηλώσεων,       κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
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           για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
 ,          κριτηρίων επιλογής έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση

      `   να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου
79 .4412/2016  . . . .,Ν περί Ε ΕΕΣ
 )η        εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να    επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη

     ,   διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής να αποκτήσει
       εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

         πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό
       τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς

     ,     ,τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό την επιλογή ή την ανάθεση
)θ        ,    ,   εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο

    οικονομικός φορέας έχει διαπράξει   σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το
      .οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του

     ( )  ( )     Εάν στις ως άνω περιπτώσεις α έως θ η περίοδος αποκλεισμού δεν
    ,      (3)έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση αυτή ανέρχεται σε τρία

         έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
  ( . 10   73 .4412/2016). γεγονός παρ του άρθρου ν

2.2.3.4.         Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
       ,  τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης όταν

  ,     ,   αποδεικνύεται ότι βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεών του είτε πριν είτε
  ,       .κατά τη διαδικασία σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.5.  ,    ,    Οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί με την κοινή υπουργική
   74  . 4412/2016,     απόφαση του άρθρου του ν η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται

        .αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης

2.2.3.6.         Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
     2.2.3.1   2.2.3.3   καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και εκτός της

.  ’           περ β και μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
    μέτρα που έλαβε επαρκούν για     ,  να αποδείξουν την αξιοπιστία του παρότι

     συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού ( o ).  αυτ κάθαρση   Εάν τα στοιχεία
 ,          κριθούν επαρκή ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη

  .       διαδικασία σύναψης σύμβασης Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
         οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις

       .   ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος Αν τα
  ,       μέτρα κριθούν ανεπαρκή γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό

  .      ,   της απόφασης αυτής Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί σύμφωνα με
  ,    ,    ,   τις κείμενες διατάξεις με τελεσίδικη απόφαση σε εθνικό επίπεδο από τη

        συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
          μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του

      .αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
         Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των

      επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται
     .  8   9    73   .σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ και του άρθρου του ν

4412/2016.

  Κριτήρια επιλογής
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2.2.4     Καταλληλότηταάσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

         Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
    σύμβασης απαιτείται να ασκούν  δραστηριότητα συναφή   με το αντικείμενο

 .της σύμβασης
         Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της

         Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
 επαγγελματικά μητρώα        ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

         εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
 XI     .4412/2016.   Παράρτημα του Προσαρτήματος Α΄ του ν Εφόσον οι οικονομικοί

          φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου
          οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα

 ,          καταγωγής τους η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να  αποδείξουν ότι
              διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους

         καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με
    την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

        Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
   ( . . )       Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει

 ,           στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
          έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα

   ,    διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων απαιτείται να είναι
    .εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα

         Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι
    ,  ,    εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο εφόσον κατά την κείμενη

,          νομοθεσία απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία
        Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί

  (30)        ,  έως τριάντα εργάσιμες μέρες πριν από την υποβολή τους εκτός να
       σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο

  ( . 12  80 .4412/2016) .χρόνο ισχύος παρ άρθρου Ν

2.2.5           Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής     
         Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και

  ,      2.2.1  προϋποθέσεις συμμετοχής τους όπως ορίζονται στις παραγράφους έως
2.2.4,          ,   κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα

   2.2.5.1,      οριζόμενα στην παράγραφο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της
 2.2.5.2          παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης

,  .   . 3   105  . 4412/2016. δήλωσης της περ δ΄ της παρ του άρθρου του ν

2.2.5.1      Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
       :Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς

)          2.2.3 α δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου και
)        2.2.4  ,β πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου της παρούσης

       προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους  ως δικαιολογητικό
,συμμετοχής       79  .  1   3   .  4412/2016το προβλεπόμενο από το άρθρο παρ και του ν

    ( ),Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ     το οποίο ισοδυναμεί με
       .1599/1986.   ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν Το ΕΕΕΣ
        2  καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος του

 ( )  2016/7      Κανονισμού ΕΕ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
        1 ( . οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος βλ οδηγίες

    στο επισυναπτόμενο στην παρούσα  )Παράρτημα ΙΙΙ
          Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά
     .     το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές Αν στο διάστημα που μεσολαβεί

        μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής
       ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
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,    ,   ,      στοιχεία εκ μέρους του στο ΕΕΕΣ ο οικονομικός φορέας αποσύρει την
 ,          προσφορά του χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής και στη

          (  79  . 4συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ άρθρο Α παρ
 . 4412/2016).  του ν        Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις
       και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με   συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση,
       την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ (  79 . 9  . 4412/2016).άρθρο παρ του ν

    ,      ,Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης
 ,          είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του

 ,     οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των  λόγων αποκλεισμού που
   2.2.3  ,     αναφέρονται στην παράγραφο της παρούσας για το σύνολο των φυσικών

     ,    προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
    ,      .του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν

 Ως εκπρόσωπος        ,του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού
          όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του
          κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό

        πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
      .συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης

       ,  Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το
    ( ),    Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε

  .μέλος της ένωσης         Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
      (   και το είδος της συμμετοχής του συμπεριλαμβανομένης της κατανομής

  )     ,    αμοιβής μεταξύ τους κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο
/   (εκπρόσωπος συντονιστής αυτής  96 . 7  . 4412/2016).άρθρο παρ του ν

      ,  ,   ,Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει μέσω του ΕΕΕΣ
            73την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο
 . 4412/2016   2.2.3      του ν και παραγράφου της παρούσης και ταυτόχρονα να επικα-

         .λεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του
  ,        Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πε-

           δίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με
    ,   ,   στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού η συνδρομή περιστάσεων όπως η πάρο-

         (  10δος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού παραγράφου
  73)        3    44 του άρθρου ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου β του άρθρου του

. 3959/2011,    .    2.2.3.3  , ν σύμφωνα με την περ γ της παραγράφου της παρούσης ανα-
         ( .λύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης παρ  1 άρ-

 79 . 4412/2016).θρου Ν
          Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή

   ( . ’  ’  . 2   73  .εισφορών κοινωνικής ασφάλισης περ α και β της παρ του άρθρου του ν
4412/2016)          αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί

        ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
.    ,       τηρείται Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να

            απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο
       οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην

      ,   ,  καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή κατά περίπτωση εάν
      (έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του π . 2αρ Α  73  άρθρου σε συνδυασμό

  . 8   79  . 4412/2016).με την παρ του άρθρου του ν

2.2.6.2   Αποδεικτικά μέσα
.Α          ’  2.2.3 Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ άρθρο και

         2.2.4, της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά την παράγραφο οι
      .  οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος Η

         προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην
 3.2    .παράγραφο από τον προσωρινό ανάδοχο       Ηαναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί

 ,         από προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
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,       ,   διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά όταν αυτό
      .απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

         Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
 ,           αποδεικτικά στοιχεία αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη

        δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες
          -απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος

  ,    ,    ,μέλος της Ένωσης η οποία διατίθεται δωρεάν όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων
  ,      εικονικό φάκελο επιχείρησης ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή
 .         σύστημα προεπιλογής Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων

       ( ),   εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ στο οποίο
        περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο

,        ,   σκοπό όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων τυχόν δεδομένα
 ,  ,    . αναγνώρισης και κατά περίπτωση η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης

       ,  Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η
           αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω

      (δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν  79  .  6  .άρθρο παρ ν
4412/2016).

       Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά
    2.4.2.5  3.2  .σύμφωνα με την παράγραφο και της παρούσας

        Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
         από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την

 2.1.4.παράγραφο

.1.  Β           Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
 παραγράφου  2.2.3       οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

   :αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά
        -     Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει

           τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά
         αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους

2.2.3.1  2.2.3.2 . ’  ’,    .    2.2.3.3, και περ α και β καθώς και στην περ β΄ της παραγράφου τα
         έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση

,    -          ,  ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από
       υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

 ,      διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
   -          οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου

    .     είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές
,   ,      παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι

           δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
          τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις

 2.2.3.1   2.2.3.2  .  ’   ’,     .   παραγράφους και περ α και β καθώς και στην περ β΄ της
 2.2.3.3.        παραγράφου Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του

   (επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών e-Certis)    81   .του άρθρου του ν
4412/2016.

    :Ειδικότερα οι οικονομικοίφορείς προσκομίζουν
)α     για την παράγραφο 2.2.3.1    ,   απόσπασμα του σχετικού μητρώου όπως του

  ,   ,      ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
      -    αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας

         , καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας από
       ,  το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις    που να έχει εκδοθεί

  (3)        ( .  12   80  έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του παρ άρθρου του
.4412/2016).ν
           Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του

,         διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
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      ,    ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
          2.2.3.1,σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο

)β     για την παράγραφο 2.2.3.2       πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
   -    ,         του οικείου κράτους μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο

 ,  ,         υποβολής του άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος
,       (3)      ισχύος που να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του ( .παρ

12  80  .4412/2016). άρθρου του ν
        Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

:προσκομίζουν
i)            .Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παρ
2.2.3.2  ’      . . . . περίπτωση α αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ
ii)         Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους

     2.2.3.2   ’οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου περίπτωση α
    πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e- . ΕΦΚΑ

  Επίσης υποβάλλεται       υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με
    (     τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στην περίπτωση που ο οικονομικός

          φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
 )      επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές

          Στην περίπτωση που μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν
,      2.2.3.2,    καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο προσκομίζεται από τον
  οικονομικό φορέα     .βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ

iii)     2.2.3.2  ’,     ,Για την παράγραφο περίπτωση α πλέον των ως άνω πιστοποιητικών
          υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με

          τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον
       .αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

) γ    για την παράγραφο 2.2.3.3       περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
     -    ,      αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας που να έχει εκδοθεί έως

 (3) τρεις μήνες     . πριν από την υποβολή του
        Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα

:προσκομίζουν
i)     Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας   από το αρμόδιο

,         , Πρωτοδικείο από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση πτωχευτικό
          συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν

    .      έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον
   . . . .       και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης

    ,      αίτησης λύσης του νομικού προσώπου ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον
 .πιστοποιητικό μεταβολών

ii)    . . . .Πιστοποιητικό του Γ ΕΜΗ        από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό
           . πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων

iii)   Εκτύπωση της  “  / ”καρτέλας Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης   από την
      ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,  όπως αυτά

  taxisnet,        εμφανίζονται στο από την οποία να προκύπτει η   μη αναστολή της
  .επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους

      ,   Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς το Ενιαίο
        Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το

 ,         αρμόδιο Πρωτοδικείο και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα
  31.12.2019         έως τις από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από

 . . . .το Γ ΕΜΗ

)δ        2.2.3.3,  Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου  υπεύθυνη δήλωση του
         προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι

    οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
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)ε     2.2.3.5.  για την παράγραφο  υπεύθυνη δήλωση  του προσφέροντος
           οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου
,       ( ’  . 4αποκλεισμού σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας β εδάφιο παρ

 74 .4412/2016).άρθρου Ν

.2.  Β Γ        ια την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη
 καταλληλότητας   για την   )άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας

:προσκομίζουν
)   /α πιστοποιητικό βεβαίωση     του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού

   .      μητρώου του κράτους εγκατάστασης Οι οικονομικοί φορείς που είναι
       εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν

 /      πιστοποιητικό βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του
 XI      .  4412/2016,    Παράρτημα του Προσαρτήματος Α΄ του ν με το οποίο

          πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
 .          ,  επάγγελμα τους Στην περίπτωση που η χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο το

         έγγραφή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή
  –          ,  στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση από

       υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
 ,      διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού
           οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο

          οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
         δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό

 . ανάθεση σύμβασης
  Οι εγκατεστημένοι      στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

         βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελματικό ή εμπορικό Επιμελητήριο ή
 πιστοποιητικό        . . .  . που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του ΓΕ Μ Η

 ,        Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της
   2.2.4  (     απαίτησης του άρθρου απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση

 )   ,    επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί
  (30)   έως τριάντα εργάσιμες ημέρες     ,   ,πριν από την υποβολή τους εκτός αν

     ,    σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο
.ισχύος

.3.  Β     Για την απόδειξη της  νόμιμης εκπροσώπησης,     στις περιπτώσεις που ο
        οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή
,     ,      προαιρετικά κατά την κείμενη νομοθεσία και δηλώνει την εκπροσώπηση και

      (  ),   τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή πχ ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό
  ,    πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο π     ρέπει να έχει εκδοθεί έως

 (30)       ,     τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του εκτός αν αυτό φέρει
  .συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

   Ειδικότερα για τους   ημεδαπούς οικονομικούςφορείς :
i)  για την    απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,   στις περιπτώσεις που

       ,   ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη
,           ,νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ

    ,   προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει
     (30)       .  να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του

ii)   για την απόδειξη      της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του
      ,   νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ εφόσον έχει

   (3)      .εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή του   
       Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα

  σύστασης και   (  ,  νόμιμης εκπροσώπησης όπως καταστατικά πιστοποιητικά
,   ,      μεταβολών αντίστοιχα ΦΕΚ αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε

, ., σώμα κλπ        ), ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα συνοδευόμενα
26





 από        υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
    .ισχύουν κατά την υποβολή τους

          Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
         χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω

,    -    έγγραφα προσκομίζεται επιπλέον απόφαση πρακτικό του αρμοδίου
        καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία

   .      ,  χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα εφόσον
     ,   έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα προσκομίζεται εξουσιοδότηση του

 .οικονομικού φορέα

    Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς   ,  προσκομίζουν τα προβλεπόμενα κατά τη
   ,   ,    νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν

,       ,    προβλέπονται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου από την οποία
       ,   αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση μεταβολές και

   .εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα
      ,    Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί

         .μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών
         Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση
  ,      του οικονομικού φορέα όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των

,  /  /   /   καταστατικών το τα πρόσωπο α που δεσμεύει ουν νόμιμα την
       (εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού νόμιμος

,    .),  ,   εκπρόσωπος δικαίωμα υπογραφής κλπ τυχόν τρίτοι στους οποίους
   ,     /  /έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης καθώς και η θητεία του των ή

     /  .και των μελών του οργάνου διοίκησης νόμιμου εκπροσώπου

.4.  Β         Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
(  83 . 4412/2016)       άρθρο ν που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές

       διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
     ,    συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης κατά την έννοια του

 VII      .  4412/2016,   Παραρτήματος του Προσαρτήματος Α΄ του ν μπορούν να
      προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο

           από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
 . οργανισμό πιστοποίησης

        Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων
            έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η

       . πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο
        Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους

   ,      οργανισμούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό
,        πιστοποίησης συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις

 ,         ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
. πιστοποιητικό

        Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
       απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που

    .     αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους Ειδικώς όσον αφορά την
         ,καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών

      προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο
  ,       .1,κατάλογο και πιστοποιητικά κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β

. υποπερ i, ii  και iii  . .της περ β

.5.  Β        ,Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
  ,    ,   υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε

     ,     οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση σύμφωνα με τα ειδικότερα
   19 . 2  . 4412/2016.προβλεπόμενα στο άρθρο παρ του ν
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.6Β  .            :Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές  
        , οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη εφόσον

    (3)      έχουν συνταχθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους
   ,       οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση

       ( . 12  80 της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών παρ άρθρου
.4412/2016).         Ν Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της

 .υπογραφής τους

2.3  ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΆΘΕΣΗΣ
2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης

      Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η   πλέον συμφέρουσα από
    οικονομική άποψηπροσφορά     βάσει μόνο της τιμής

2.4  -  ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟΠΡΟΣΦΟΡΏΝ
2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

         Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο
 Παράρτημα Ι         της Διακήρυξης για το σύνολο των υπηρεσιών

    Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
      Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά,   η οποία

       υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς
    ,      φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως

.        εξουσιοδοτημένο Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
       (   έκταση και το είδος της συμμετοχής του συμπεριλαμβανομένης της κατανομής

  )     ,    αμοιβής μεταξύ τους κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο
/  .εκπρόσωπος συντονιστής αυτής

2.4.2.      Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.       ,Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά

  ,          μέσω του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
 ,   ,   , παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα

    .4412/2016,    36  37   ’με τα αναφερόμενα στον ν ιδίως στα άρθρα και και στην κατ
   ’    .  5    36  εξουσιοδότηση και στην κατ εξουσιοδότηση της παρ του άρθρου του

.4412/2016   .  64233/08.06.2021  ( 2453/  09.06.2021)  ν εκδοθείσα υπ΄αριθμ Β΄ Κοινή
       Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής

   «      Διακυβέρνησης με θέμα Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την
         ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των

       επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
  ( )»,   « . . .    Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ εφεξής Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
» Υπηρεσίες

        Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
       απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται

   ( )  ,   τουλάχιστον από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο
    ,    χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται

       2009/767/  στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση ΕΚ και
      ( ) 910/2014    σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό ΕΕ και να εγγραφούν στο
,    .   . 2   37  . 4412/2016 ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με την περ β της παρ του άρθρου του ν και

   τις διατάξεις του  6  . . .    . άρθρου τηςΚ Υ Α ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες και Υπηρεσίες

2.4.2.2.         Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται
      ,    αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
   37  . 4412/2016      10  οριζόμενα στο άρθρο του ν και τις διατάξεις του άρθρου της ως

 . . .άνωΚ ΥΑ
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       ,    Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η
    .  δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ   Σε περιπτώσεις τεχνικής

   ,       αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της
      .(  συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της άρθρο 37 . 4 .παρ Ν

4412/2016   4 . 2 . . .    ).και άρθρο παρ Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες και Υπηρεσίες

2.4.2.3.          Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα
      13  . . .    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου της Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
: Υπηρεσίες

( )     ( )     «α έναν ηλεκτρονικό υπο φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά
 –  »,Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά      στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο

        ,των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά
         .σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα

( )    ( )     «β έναν ηλεκτρονικό υπο φάκελο με την ένδειξη Οικονομική
»,Προσφορά        στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του

        οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
. δικαιολογητικών

    ,      Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση της σχετικής
  ,        λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που

         21  .έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του ν
4412/2016.        Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως

,       ,   εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου στη σχετική
 ,          δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές

      πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
.πληροφορίας

   ,     Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
 ,    ,   τιμές μονάδας τις προσφερόμενες ποσότητες την οικονομική

       προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
    .χρησιμοποιούνται για τηναξιολόγησή της

2.4.2.4.       ,Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία
    ,   μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία που αφορούν
 -     δικαιολογητικά συμμετοχής τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς

       ,  τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ στην
,   ,   ( ) συνέχεια μέσω σχετικής λειτουργικότητας εξάγουν αναφορές εκτυπώσεις σε

     PDF,     μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο τα οποία αποτελούν
    .   συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων Τα ηλεκτρονικά αρχεία

    ( )  ,   των εν λόγω αναφορών εκτυπώσεων υπογράφονται ψηφιακά σύμφωνα με τις
  ( .   . 2   37)  προβλεπόμενες διατάξεις περ β της παρ του άρθρου και επισυνάπτονται

      .  από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους Επισημαίνεται
         ( )ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών εκτυπώσεων

       ,    δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά από τη στιγμή
         (  13 . 1.4που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν άρθρο παρ
 1.5  . . .    ).και της Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες και Υπηρεσίες

2.4.2.5. ,        Ειδικότερα όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της
,        προσφοράς οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω

( )    ,   :υπο φακέλους μέσω του Υποσυστήματος ως εξής
      ,   Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν

      ,    απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή γίνονται αποδεκτά κατά
,      : περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις

)  α    13,  14  28  .  4727/2020 (  184)  είτε των άρθρων και του ν Α΄ περί ηλεκτρονικών
        , δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και εφόσον
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     ,   πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα εάν φέρουν
 επισημείωση e-Apostille 

)β     15   27   .  4727/2020  (  184)   είτε των άρθρων και του ν Α΄ περί ηλεκτρονικών
        ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

) γ    11  . 2690/1999 (  45),είτε του άρθρου του ν Α΄  

)δ    .  2    37  .  4412/2016,    είτε της παρ του άρθρου του ν περί χρήσης ηλεκτρονικών
     υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων

)ε    . 8   92  . 4412/2016,   είτε της παρ του άρθρου του ν περί συνυποβολής υπεύθυνης
      . δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων

,           Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και
    ,    ,    τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχνικό

,       ,  περιεχόμενο δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά όπως
,    ,    .αριθμούς αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες μαθηματικούς τύπους και σχέδια

,         Ειδικότερα τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού
        Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών

   PDFαρχείων με μορφότυπο . 
       Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών

προσκομίζονται        , με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε
    -  - ,     έντυπη μορφή και σε κλειστό ούς φάκελο ους στον οποίο αναγράφεται ο

        αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος
,       ,   διαγωνισμού τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του τα οποία
     .απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή  

   Οσφραγισμένος φάκελος    :θα φέρει την ένδειξη

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

  ΦΑΚΕΛΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

    Y ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

      Προώθηση της διαφημιστικής καμπάνιας σταΜέσαΜαζικής

      Ενημέρωσης με θέμα την προβολή τωνΠειραματικών

  ( . )   ,Επαγγελματικών Σχολών ΠΕΠΑΣ Μαθητείας σταΜΜΕ

   60.000,00   προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ευρώπλέονΦΠΑ

A  ΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

»ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «  24/9/2021» 

(          Ναμηνανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

      :Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι
)     α η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής,   πλην των περιπτώσεων

   ,      που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
,απαράδεκτη

)         11 . 2  .β αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου παρ του ν
2690/1999,  (     ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή

  )λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα
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)        γ ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί    από δικηγόρο ή δεν
          .  2  φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ του
 11  .  2690/1999        άρθρου του ν ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την

 ,  ακρίβειά τους καθώς και
)         δ τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την

   (Apostille),      επισημείωση της Χάγης ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν
    επικυρωθεί από δικηγόρο (  13 . 1.6  . . .  άρθρο παρ της Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες

 )και Υπηρεσίες
            Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και

   δικαιολογητικά που υποβάλλονται   σε έντυπη μορφή,    πλην της πρωτότυπης
 ,        εγγύησης συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση

  ,     102  . 4412/2016.και υποβολή τους σύμφωναμε το άρθρο του ν
     Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά  εφαρμόζεται η

    5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188),Συνθήκη της Χάγης της ης που κυρώθηκε με το ν Α΄
          ,εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη
   .  άλλως φέρουν προξενική θεώρηση Απαλλάσσονται   από την απαίτηση

 (  Apostille    )    επικύρωσης με ή Προξενική Θεώρηση αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
   όταν καλύπτονται από    διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες   που έχει συνάψει

  (  «      η Ελλάδα ενδεικτικά Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και
 – 05.03.1984» (  .1548/1985, «     Κύπρου κυρωτικός ν Σύμβαση περί απαλλαγής από την

     –  15.09.1977»  (επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων κυρωτικός
.4231/2014)). ν

 Απαλλάσσονται       από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης
          δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται

   2016/1191        στον Καν ΕΕ για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή
    ,  ,  ,     ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ όπως ενδεικτικά το λευκό ποινικό

,             μητρώο υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα
           εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της
 . ιθαγένειάς του

 ,    Σημειώνεται ότι γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά  ευκρινή φωτοαντίγραφα
εγγράφων          που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από

,      . 2 .    11  .δικηγόρο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ περ β του άρθρου του ν
2690/1999 “   ”,    Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως αντικαταστάθηκε ως άνω

   1 .2  .4250/2014.με το άρθρο παρ του ν
   Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής,     πλην των εγγυήσεων που

 ,      , εκδίδονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα σε
 ,      ,    κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας τα στοιχεία του

       ,  παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού το
         αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που

  .  3.1   ,      ορίζεται στην παρ της παρούσας άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως
      .  απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού

       Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με
        κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της

 ,       ,  αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς επί
.         αποδείξει Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο

 .       οικονομικός φορέας Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση
       του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού

   .αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση
         Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης

 ,     ,   συμμετοχής ταχυδρομικώς ο οικονομικός φορέας αναρτά εφόσον δεν διαθέτει
         αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας

,          ,αρχής το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
   « »,     μέσω της λειτουργικότητας Επικοινωνία τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο
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 (     -προσκόμισης αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου
),          ταχυμεταφορών προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της

       ( )   τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την εμπρόθεσμη προσκόμιση της
     .εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό

2.4.3.    «  -Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική
»προσφορά

2.4.3.1.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής
         Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη

  διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν   με ποινή αποκλεισμού τα
 : ακόλουθα στοιχεία

)       ( ),α το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ   όπως προβλέπεται
 . 1  3   79  . 4412/2016    στις παρ και του άρθρου του ν και τη συνοδευτική υπεύθυνη

          δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις
         . 9   .πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ του ίδιου άρθρου

)   ,β την εγγύηση συμμετοχής      72  .4412/2016όπως προβλέπεται στο άρθρο του Ν
   2.1.5  2.2.2    . και τις παραγράφους και αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης

Ο    ,     ι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής πλην των εγγυήσεων που εκδί-
 , ,     δονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φο-

,          ρέα το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
      ,   προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης άλλως η προσφο-

   .     ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η προσφορά οικονομικού φορέα που
         παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμ-

    βασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται  ως απαράδεκτη,   μετά από
    .    γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου Η απόφαση απόρριψης της

        προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση
        οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προ-

      (  72 . 1σφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης άρθρο παρ
.4412/2016)Ν

 
      ,    Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ το οποίο

         . αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ωςΠαράρτημα αυτής
         Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος

Promitheus ESPDint,      προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
(www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )    ,     του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ ή άλλης σχετικής συμβατής

    .   πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ Οι Οικονομικοί
         Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο

    XML     ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των
  .εγγράφων της σύμβασης

      ,     Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ καθώς και η τυχόν
   ,     συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται σύμφωνα με την

    2.4.2.5  ,   περίπτωση δ΄ της παραγράφου της παρούσας σε ψηφιακά υπογεγραμμένο
    ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

       ,  Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο τον
        τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση

  του υποσυστήματος Promitheus ESPDint    είναι αναρτημένες σε σχετική
     (θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr  )  του

 ΟΠΣΕΣΗΔΗΣ.

2.4.3.2   ΤεχνικήΠροσφορά
H           τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις

          προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο
“  ”   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του    Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
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       περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
.πληρούνται

     ,     Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα
     ,    αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών με βάση το

 ,         κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
 . Παράρτημα Ι

       Η Τεχνική 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 . 
         Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν

        αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
,         συστήματος ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά

    . υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
 Τονίζεται          ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία
         . απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία τωνΠροσφορών

     ,     Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο η προσφορά αποκλείεται από
     . περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής

2.4.4     Περιεχόμενα Φακέλου «  »  Οικονομική Προσφορά  /  Τρόπος
    σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

 ( )     Στον υπο φάκελο με την ένδειξη «  » ΟικονομικήΠροσφορά  περιλαμβάνεται η
        οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση

 .     απαιτούμενα δικαιολογητικά Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται
     ( )   «ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον υπο φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

»ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  ,      Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική

   .      ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος Στη 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

  «  »   Στον υποφάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα υποβληθεί
    *ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf    ψηφιακά υπογεγραμμένο σύμφωνα

        με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που απεικονίζεται στο
    .Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης

.  Α Τιμές
        Η τιμή δίνεται σε ευρώ και αφορά     .το σύνολο των υπηρεσιών

      ,     Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη
,      ,   επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου

. . .,             ΦΠΑ για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
    . προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

     . . .    ,   Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό της ανωτέρω
      . τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα

     ’      Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
  δεν αναπροσαρμόζονται
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   Ωςαπαράδεκτες θα απορρίπτονται   : προσφορές στις οποίες
)α              δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σε σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο

, νόμισμα
)β        ,     . 4δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την επιφύλαξη της παρ

  102  . 4412/2016  του άρθρου του ν και
)  γ          η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και

    .   τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή

2.4.5      Χρόνος Ισχύος τωνΠροσφορών
        Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς

  180  για διάστημα ημερών       από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
 . υποβολής προσφορών

         Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
  προβλεπόμενο απορρίπτεται    (  97 . 1 .4412/2016). ωςμηκανονική άρθρο παρ Ν

    Η ισχύς της προσφοράς    μπορεί να παρατείνεται ε ,   γγράφως εφόσον τούτο
    ,      ,   ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της με αντίστοιχη

         παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
 72 . 1   . 4412/2016, '      άρθρο παρ α του ν κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο

      .  με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια    Σε περίπτωση αιτήματος της
       ,   αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς για τους
 ,    ,     οικονομικούς φορείς που αποδέχτηκαν την παράταση πριν τη λήξη ισχύος των

 ,           προσφορών τους οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον
  .αυτό χρονικό διάστημα
           Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της

,       προσφοράς τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ,ματαιώνονται
     ,   ,  εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση ,αιτιολογημένα   ότι η

     συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το  ,  δημόσιο συμφέρον  οπότε οι
      οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία   μπορούν να επιλέξουν

         ,  είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους εφόσον
          τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της

   .   ,   προσφοράς τους είτε όχι Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται
         με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί

      97  . 4412/2016 .οικονομικοί φορείς σύμφωνα με το άρθρο του ν
           Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί

  ,     παράταση της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή   δύναται με αιτιολογημένη
 ,απόφασή της         εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο

,   συμφέρον να    ζητήσει εκ των υστέρων     από τους οικονομικούς φορείς που
          συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι

(  97 . 5 .4412/2016)άρθρο παρ Ν .

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών
H           αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης

 , ,   , :των προσφορών απορρίπτει σε κάθε περίπτωση προσφορά
)          α η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και

  ,     υποβολής της προσφοράς ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα   με τον τρόπο
          και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις

 2.4.1  (    ),  2.4.2.  (  παραγράφους Γενικοί όροι υποβολής προσφορών Χρόνος και
  ),  2.4.3.  (   τρόπος υποβολής προσφορών Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών

,   ),  2.4.4.  (   συμμετοχής τεχνικής προσφοράς Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής
,       ),  2.4.5.προσφοράς τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

(   ), 3.1. (    ), 3.2Χρόνος ισχύος προσφορών Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
(     )  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της παρούσας
(  92  97,  100    102  104  . 4412/16) άρθρα έως άρθρο καθώς και άρθρα έως του ν
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)     ,  ,    β η οποία περιέχει ατελείς ελλιπείς ασαφείς ή λανθασμένες
  ,πληροφορίες ή τεκμηρίωση     συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που

  ,      ,περιέχονται στο ΕΕΕΣ εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης
,     ,   ,   διόρθωσης αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή εφόσον επιδέχονται δεν έχουν

   ,    ,αποκατασταθεί από τον προσφέροντα εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας
   102  . 4412/2016 ,σύμφωνα το άρθρο του ν

)          γ για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις,          εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι

        . 3.1.2.1  αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ της παρούσας
   102  103  . 4412/2016,και τα άρθρα και του ν

)      δ η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
)          ε η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο
  .ή περισσότερες προσφορές
   ,       2.2.3.3 .  Ο περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους όρους της παραγράφου περ γ της

 ( .   . 4  73  . 4412/2016)   παρούσας περ γ΄ της παρ του άρθρου του ν και στην περίπτωση
     ,     ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη καθώς και στην περίπτωση

         .οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων
)     στ η οποία είναι υπό αίρεση

) ζ      , η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής
)η        ,   για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας

 (20) είκοσι ημερών        από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της
 ,          αναθέτουσας αρχής εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που

   ,        προτείνει σε αυτήν στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται
  ασυνήθιστα χαμηλή     ,     .  1 σε σχέση με τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρ του

 88  .4412/2016,άρθρου του ν
)       θ εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή  διότι δε

       .  2   18 συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ του άρθρου του
.4412/2016,ν
)           ι η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις

   τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
)         ια η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που

      ,    ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης εφόσον αυτές δεν
          ,θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους

   ,     102  103 εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με τα άρθρα και του
.4412/2016,ν

)ιβ        103   .  4412/2016,  εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου του ν που
    ,   προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο δεν αποδεικνύεται   η μη συνδρομή

     2.2.3       των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή
       , περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα

   2.2.4.    ,με τις παραγράφους περί κριτηρίων επιλογής
)ιγ            103  εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου του

.4412/2016,      ,    ν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο
79  .  4412/2016,     του ν είναι εκ προθέσεως ,     απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί

  πλαστάαποδεικτικά στοιχεία.

3.                -    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
3.1     Αποσφράγισηκαι αξιολόγηση προσφορών
3.1.1    Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

   ,       Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
   ,     /όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι η επιτροπή διενέργειας επιτροπή

,  αξιολόγησης   εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού,     προβαίνει στην έναρξη της
      , διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών κατά

  100  . 4412/2016,   :το άρθρο του ν ως εξής
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-    ( )  «Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του υπό φακέλου Δικαιολογητικά
-  »    ( )  «Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά και του υπό φακέλου Οικονομική

»,  ..........   ….………….Προσφορά την και ώρα
         Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι

         προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα
.Αρχή

        Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται
       είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής

     (Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή άρ  16 .  1   2  . . .θρο παρ και Κ Υ Α
   ).ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες και Υπηρεσίες

 ,         Επισημαίνεται ότι ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών
          221της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο Α
 . 4412/2016,      40  . 4782/21.του ν όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο του ν

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών
        Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η

        Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων
    ,     πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των

 .κείμενων διατάξεων

  ,         Η αναθέτουσα αρχή τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της
,       ,   διαφάνειας ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς όταν οι

          πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται
  ,     ,   ελλιπείς ή λανθασμένες συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ ή όταν

  ,  λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα  ,   ,  να υποβάλλουν να συμπληρώνουν να
       αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή

,τεκμηρίωση        (10) εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα ημερών
     (20)  και όχι μεγαλύτερης των είκοσι ημερών   από την ημερομηνία

     .      κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης Η συμπλήρωση ή η
         αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν
           τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή

,        δεδομένα των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος
         χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής

.          προσφορών Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες
,        δηλώσεις υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς

 (  102 .4412/2016).εξακριβώσιμα άρθρο Ν

 :Ειδικότερα
)         α Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγ-

 γύησης συμμετοχής,     1   72.  σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου Σε περίπτω-
  ,       ση παράλειψης προσκόμισης είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκ-

,      ,   δοσης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είτε του πρω-
    ,      τοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα απο-

σφράγισης,        η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο ει-
      .  σηγείται την απόρριψη της προσφοράςως απαράδεκτης

       ,    Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση με την οποία
   .      επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του

   παρόντος εδαφίου εκδίδεται    πριν από την έκδοση  οποιασδήποτε άλλης
         απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
       ,   ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες μέσω της

  « »     λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο
.ΕΣΗΔΗΣ
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       , Κατά της εν λόγωαπόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα
     3.4  .με τα οριζόμενα στην παράγραφο της παρούσας

          Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να
    ,     έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυ-

  ρότητά τους (  72 . 13 . 4412/2016).άρθρο παρ ν

)          β Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού
       προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και

       εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών  των προσφε-
        .  ρόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη Η αξιολόγη-

           ση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης
       ,  ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων των αποτε-

        λεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
   .και των τεχνικών προσφορών

)        γ Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση
  των οικονομικών προσφορών  ,    των προσφερόντων των οποίων τα

       ,δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά
        συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά

         ,σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους
         . την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου

    Εάν οι προσφορές φαίνονται  ασυνήθιστα χαμηλές    σε σχέση με το
  ,       αντικείμενο της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς

,      « »   φορείς μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού
  ,         διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν

  ,    ,    στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο
 (20)        .είκοσι ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης

      88  89 .  4412/2016.   Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα και ν Εάν τα
         παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο

      ,    της τιμής ή του κόστους που προτείνεται η προσφορά   απορρίπτεται ως μη
.κανονική        . .     Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ΑΑ σχετικά με τις ασυνήθιστα

           χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους
      .των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση

  Στην περίπτωση  ισότιμων προσφορών     η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
         ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες

.          προσφορές Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
        .παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές

(  90 . 1 .4412/2016). άρθρο παρ Ν

 ,        Στη συνέχεια εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
      (  100  .  2εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση άρθρο παρ

.4412/2016)     Ν για τα      αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων
(«  »,  «  »   «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά και Οικονομική

»)       ,   Προσφορά και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως μέσω της
  « »     λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο

,            ΕΣΗΔΗΣ τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η
 («  »)     κατακύρωση προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά
,        103    3.2κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο και την παράγραφο

 ,      .   της παρούσας περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών Η απόφαση
       έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και

   .ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης

  ,        ,  Σε κάθε περίπτωση όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά τα
      ,  αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης ήτοι
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 ,    Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής
,       Προσφοράς επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του

 105   .  4412/2016,      3.3  άρθρου του ν σύμφωνα με την παράγραφο της
,          παρούσας που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου

 . της διαδικασίας
     Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή

     3.4.  . σύμφωναμε την παράγραφο της παρούσας

3.2    ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎ
 –   ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆΠΡΟΣΩΡΙΝΟΎΑΝΑΔΌΧΟΥ  

    ,     103  .  4412/2016,  Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο του Ν η
       Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του

  ,        συστήματος στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«  »)  προσωρινό ανάδοχο     « »  μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του

   ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ ,       και τον καλεί να υποβάλει εντός
,  (10) προθεσμίας δέκα ημερών        από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
  ,  ειδοποίησης σε αυτόν      τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα

        πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
 2.2.6.2.   ,      παράγραφο της παρούσας διακήρυξης ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη

      2.2.3  , συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου της διακήρυξης καθώς
          2.2.4 -και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων

2.2.5  . αυτής

,          Ειδικότερα το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω
        παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με

 PDF,        2.4.2.5 μορφότυπο σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο της
.παρούσας

        Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
         αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία

    ,  ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσκομίζονται
    ,   ,    με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και
  ,      ,    σε κλειστό φάκελο στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας τα στοιχεία του

      ,    Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού τα στοιχεία και
,          (δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή ως

   )πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα ,      σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις
    2.4.2.5της ως άνω παραγράφου .  (  17     άρθρο ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και

)Υπηρεσίες

         Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε
  o ,         αυτά που υπ βλήθηκαν η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να

        προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη
    ,      102  .υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου του ν

4412/2016,   εντός  (10)  δέκα ημερών     από την κοινοποίηση της σχετικής
  .πρόσκλησης σε αυτόν

      ,   Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα μέσω της
  « »     λειτουργικότητας της Επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο

,     ,   ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για    παράταση της ως άνω
προθεσμίας,       συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης

  .      δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα
     ,  αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών    για όσο χρόνο απαιτηθεί

        .   για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές Ο προσωρινός ανάδοχος
           μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας

          για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την
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      προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων
,      102  . 4412/2016,  δικαιολογητικών κατά την έννοια του άρθρου του ν ως ανωτέρω

.         προβλέπεται Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η
        αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη

         διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από
  ,        το στάδιο κατακύρωσης κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της

.  5    79    .  4412/2016,      παρ του άρθρου του ν τηρουμένων των αρχών της ίσης
   .μεταχείρισης και της διαφάνειας

     , Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου καταπίπτει υπέρ
          της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται

         στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
  ,    , :οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας εάν

i)         κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα
         στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

( )     ,     ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά
 ,  στοιχεία ή

ii)         δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
     ,  πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii)        ,από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως
          δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την

 2.2.3 (  )       παράγραφο λόγοι αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από
        τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την

 2.2.4  , παράγραφο της παρούσας
        Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής

   ,       για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε
 δηλώσει με      ( )   ,   το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ ότι πληροί οι

           οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την
         (δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης οψιγενείς

),μεταβολές         δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
  (συμμετοχής του ά  104 . 2  3  . 4412/2016)ρθρο παρ και του ν

           Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
         δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και

 δικαιολογητικά ή   :  )       δεν αποδείξει ότι α δεν βρίσκεται σε μία από τις
   2.2.3     )  καταστάσεις της παραγράφου της παρούσας διακήρυξης και β πληροί τα

         σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
  2.2.4   ,  την παράγραφο της παρούσας διακήρυξης η  .διαδικασία ματαιώνεται  

        Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη
      ,   σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στο οποίο

        αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται
 ( .  3.1.2.)         ανωτέρω παρ και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της

      αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης     είτε για την κατακύρωση της
      σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

: Διευκρινίσεις
1.          Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του

.Ν 2690/1999 ( ` 45)      13  15  Α και τις διατάξεις των άρθρων και του . Ν 4727/2020 ( `Α
184),   : ως εξής

    Απλάαντίγραφα δημοσίων εγγράφων
       Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή

     ,     των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις
      '   .  2    1  υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α της παρ του άρθρου του

.4250/2014.         Ν Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τα
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  ( . .  ,    . . .),  συμβολαιογραφικά έγγραφα λ χ πληρεξούσια ένορκες βεβαιώσεις κ ο κ για
        τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων

.αντιγράφων
     Απλάαντίγραφααλλοδαπώνδημοσίων εγγράφων

,       Επίσης γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων
     ,      που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία

         ,  είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν
  ,       36 . 2 ) επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο παρ β του

  ( .  4194/2013).      Κώδικα Δικηγόρων Ν Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
  ,       εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
  (APOSTILLE),      συγκεκριμένη επισημείωση οι οποίες απορρέουν από διεθνείς

   (   )    .συμβάσεις της χώρας Σύμβαση της Χάγης ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
      Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένααπό δικηγόρο

      Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
       ,   ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τα
   36 . 2 )    ( .4194/2013), οριζόμενα στο άρθρο παρ β του Κώδικα Δικηγόρων Ν καθώς

        και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
        '   .  2  φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ του
 1   4250/2014.άρθρου του νόμου
      Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν  ιδιωτικά έγγραφα,   μπορεί να γί-
   νονται αποδεκτά και   ,σε απλή φωτοτυπία    εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη

             δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συ-
 νταχθεί   μετά την κοινοποίηση       της πρόσκλησης για την υποβολής των δι-

καιολογητικών  ( .13  80 .4412/2016) .παρ άρθρου Ν  
     Πρωτότυπα έγγραφακαι επικυρωμένααντίγραφα

       Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα
   ,     αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων εφόσον υποβληθούν από τους

.διαγωνιζόμενους
        Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη

,        ,  ,  ,   μορφή δεν πρέπει να έχουν ξέσματα σβησίματα προσθήκες διορθώσεις ή
  .  άλλου είδους αλλοιώσεις

2.           Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε
   οποιοδήποτε χρονικό σημείο     ,  κατά την διάρκεια της διαδικασίας να

          υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
       ,    δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά όταν αυτό

      .απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας

3.  /      Οι ενώσεις κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
,        προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε

     .οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση

4.            Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι ορισμένα από τα πιο
        πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές

      ,  ,  δικαιολογητικά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει επί
 ποινή αποκλεισμού,        ,να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή

       ,   στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη
     ,   δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου

      ,  επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του υποψήφιου στην
         οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη

.        κατάσταση Η ένορκη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον
   .φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής

5.         Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
  .   δικαιολογητικών που κατατέθηκαν
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3.3  -   Κατακύρωση σύναψησύμβασης
3.3.1.          Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών

         κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
,        κατακύρωσης στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών

 .   &   .  2   100 .  4412/2016 (   των περ α β της παρ του άρθρου Ν περί αξιολόγησης των
 ,      ). δικαιολογητικών συμμετοχής της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς

   ,     Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί μέσω της λειτουργικότητας της
« »,          Επικοινωνίας σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη

 ,        διαδικασία ανάθεσης εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της
.  1    72  .  4412/2016,    ,   παρ του άρθρου Ν την απόφαση κατακύρωσης στην οποία

        αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
,     360  372  . 4412/2016,   σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα έως του ν μαζί με αντίγραφο

        όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
,  ,  ,      προσφορών και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού

  «   ».αναδόχου στα ΣυνημμέναΗλεκτρονικού Διαγωνισμού  
        Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι

       προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία
      , και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς    με ενέργειες της αναθέτουσας

 αρχής  (  16 . 3     ).άρθρο παρ ΚΥΑΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες και Υπηρεσίες
      Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή

  ,     3.4  . ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσας Δεν
       επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της

 ανωτέρωαπόφασης (  100 . 2  . 4412/2016).άρθρο παρ του ν

3.3.2.     ,Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική  εφόσον
    :συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά

)α          κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς
    , που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά

)β           παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περί-
 ,        πτωση άσκησης παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής

          κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής
    ,     ,   κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης με την επιφύ-
    ,       λαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τε-

  λευταίο εδάφιο της  .παρ  4   372του άρθρου   . 4412/2016,Ν
)γ     ,  ,      ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει στην περίπτωση που απαιτείται και

   ,   ,    έπειτα από σχετική πρόσκληση υπεύθυνη δήλωση που υπογράφεται σύμφωνα
   με όσα ορίζονται στο   79άρθρο Α  . 4412/2016,    , του ν στην οποία δηλώνεται ότι δεν

     έχουν επέλθει στο πρόσωπό του  οψιγενείς μεταβολές   κατά την έννοια
του   104άρθρου   . 4412/2016του ν        και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού

         ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύ-
.  ρωσης         Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και

  .μνημονεύεται στο συμφωνητικό     , Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές η
     ,     δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία εισηγείται προς το
  .αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο

         Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή
  ,      « »,  προσκαλεί τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της Επικοινωνίας να
    ,    προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία

 (15)  δεκαπέντε ημερών      από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
.         πρόσκλησης Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της
     . πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο

           Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
    ,    συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία με την επιφύλαξη αντικειμενικών
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  ,  λόγων ανωτέρας βίας  ,κηρύσσεται έκπτωτος    καταπίπτει υπέρ της
         αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η

,    ,         ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
      .   επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Αν κανένας από

        ,  τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού η
       3.5  διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο της

 .    ,       παρούσας διακήρυξης Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
 ,       ,αναζητήσει αποζημίωση πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή

    197  198 .ιδίως δυνάμει των άρθρων και ΑΚ  (  105 . 7  . 4412/2016).άρθρο παρ του ν

           Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή
     του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος  (60) εξήντα ημερών  από την

   ,      οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης με την επιφύλαξη της ύπαρξης
       επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας

,           ,βίας ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού
      ,     χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του καθώς και να αναζητήσει

     197  198 .αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων και ΑΚ   (  105 . 8  .άρθρο παρ του ν
4412/2016).

3.4   -    ΠροδικαστικέςΠροσφυγές Προσωρινή ΔικαστικήΠροστασία
(    360 . 4412/2016     εφαρμογή διατάξεων άρθρων επ σε συνδυασμό με τις διατάξεις

  39/2017)του ΠΔ
)    Α Δικαίωμαάσκησης προσφυγής

 ,          Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
           συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά

         από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση
        ,της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας

,        υποχρεούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής
  ( )       Προδικαστικών προσφυγών ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης η

    (  360 . 1 .4412/2016) .παράλειψης της αναθέτουσας Αρχής άρθρο παρ ν
         Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την

         άσκηση των ένδικων βοηθημάτων κατά των εκτελεστών πράξεων ή
    (  360 . 2 .4412/2016) . παραλείψεων των αναθετουσών αρχών άρθρο παρ ν

      Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής   κατά των
        εκτελεστών πράξεων ή παραλήψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη

        διαδικασία της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική
 (  360 . 3 . 4412/2016) . προσφυγή άρθρο παρ ν

      Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής  κατά απόφασης
  (  362 . 4 . 4412/2016) .της ΑΕΠΠ άρθρο παρ ν

          . . . ., Συγκεκριμένα με την ως άνω προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ ο
       :ενδιαφερόμενος οικονομικός φορές μπορεί να αιτηθεί

   Προσωρινή προστασία (  366 .4412/2016) άρθρο Ν
         Ακύρωση της παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής
( .367 . 2 .4412/2016)άρθ παρ Ν
         Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης που έχει παρανόμως συναφθεί ( .368άρθ

 370 .4412/2016).έως Ν

) Β ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
      ,    Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τη

   361  . 4412/2016       : διάταξη του άρθρου του ν σε περίπτωση άσκησής της
-      : κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι

)α   (10)        δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
  ,      ενδιαφερόμενο οικονομικό τομέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά

    μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
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)β   (15)       δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
   ,     στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα

, ,επικοινωνίας άλλως  
)  γ  (10)     ,      δέκα ημέρες από την πλήρη πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της

        .πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα
      ,     Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης η πλήρης γνώση αυτής

     (15)     τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την δημοσίευση στο
 .ΚΗΜΔΗΣ

-   κατά παράλειψης      :της αναθέτουσας αρχής είναι
 (15)        δεκαπέντε ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης

.   παράλειψης

 Οι προθεσμίες         ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των
 παρεμβάσεων    αρχίζουν την επομένη     της ημέρας της προαναφερθείσας κατά

     περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και     λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η
    23:59:59τελευταία ημέρα και ώρα  ,      ,και αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο

         23:59:59 (όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα π . 2 αρ του
 9   18  . . .    ).άρθρου και άρθρο της Κ ΥΑ ΕΣΗΔΗΣΠρομήθειες και Υπηρεσίες

        Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του
      . /  39/2017  τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π δ τος και

 κατατίθεται  ηλεκτρονικά    « »  μέσω της λειτουργικότητας Επικοινωνία στην
    ,   ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού επιλέγοντας την ένδειξη

«  »Προδικαστική Προσφυγή      18  . . .  σύμφωνα με το άρθρο της Κ ΥΑ Προμήθειες και
.Υπηρεσίες

)  Γ Παράβολο   ,      υπέρ του Δημοσίου ως στοιχείο του παραδεκτού της προσφυγής
(  363 .4412/2016):άρθρο Ν

        Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται
       ,   παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με

    363 . 4412/2016 .     όσα ορίζονται στο άρθρο Ν Η επιστροφή του παραβόλου στον
 : προσφεύγοντα γίνεται

)         , α σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
)           β όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει

            στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
, προσφυγής

)           γ σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και
 (10)      . δέκα ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής

  Σε περίπτωση   απόρριψης της προσφυγής  ,  του προσφεύγοντος το παράβολο
  , :αποδίδεται στο Δημόσιο εφόσον

)         372 .4412/2016 α ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο Ν αί-
     τηση αναστολής και ακύρωσης ή

)      β ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή
)           γ με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή
)            δ σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να επιστρέψει το παράβολο

 .στον προσφεύγοντα

)   (  364 .4412/2016) :Δ Ανασταλτικό αποτέλεσμα άρθρο Ν
 Η προθεσμία        για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η άσκηση

          της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας αυτής ,
          ,η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής

    368 . 4412/2016σύμφωνα με το άρθρο Ν   20 . . 39/2017και π δ  . 
,           Όμως μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της

 ,        διαγωνιστικής διαδικασίας υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο
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      366 . 1-2 . 4412/2016  15προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο παρ ν και
. 1-4 . . 39/2017. παρ π δ

          (1)Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που υποβλήθηκε μόνο μία
      ( .2   364προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρ άρθρου

.4412/2016,      .41  43 4605/2019.Ν η οποία προστέθηκε με την παρ άρθρου Ν

)     (  365 .4412/2016)Ε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ άρθρο Ν
 ,     ,     Μετά την κατά τα ως άνω ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής

   ,προσφυγής η αναθέτουσα αρχή      « »  : μέσω της λειτουργίας Επικοινωνία
) α        Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη

 εργάσιμη ημέρα        ,  από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος
       ,    ,μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής προκειμένου να ασκήσει το

    362 . 3  7 . . 39/2017,  προβλεπόμενο από τα άρθρα παρ και π δ δικαίωμα παρέμβασής
     ,      του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής για τη διατήρηση της ισχύος της

 ,        προσβαλλόμενης πράξης προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη
 .διάθεσή του

) β   ,     (15) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών
   ,από την ημέρα κατάθεσης      ,  τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης τα αποδεικτικά

        κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών
   .         της επί της προσφυγής Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να

        παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της
     .προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης

) γ        ,  Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων τις
        , Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν μέσω

        του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την
      .επομένη εργάσιμη ημέρααπό την κατάθεσή τους

)δ  Συμπληρωματικά υπομνήματα     κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα
          (5) μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε ημερών

        .από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής
         Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση

         των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης
  372 . 4412/2016       του άρθρου ν κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της

  .αναθέτουσας αρχής

       ,   Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εφαρμοζόμενων αναλογικά
   . .  των διατάξεων του π δ 18/1989,      την αναστολή της εκτέλεσης της

         απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου
 διοικητικού δικαστηρίου,     .  το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως Δικαίωμα

           άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η
     .      ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή Με τα ένδικα βοηθήματα της

       αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
           συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την

       ,  ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής εφόσον
         έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης

        . αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης
        Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την

    προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.    Η αίτηση αναστολής
         κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία  (10)δέκα

           ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της
       προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα

(30)     .ημερών από την κατάθεσή της        Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της
,          σύμβασης εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί

.         διαφορετικά Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο
       ,αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
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       372  .  4  .  -   .σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο παρ εδ γ΄ ζ΄ του ν
4412/2016.          Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της

         αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής
.           απόφασης Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της

 ,      (10)   προσβαλλόμενης πράξης οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την
   ,      ,  επίδοση της απόφασης αυτής να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης διαφορετικά

     . αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής

      : Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν
)          ,α από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο
        , ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση   1.9.2021, μετά την
)           1.9.2021,β από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την

         372  .εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου ν
4412/2016      138 . 4782/2021,   όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ν σύμφωνα με τις

:  οποίες
        Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση

       . αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης τωναποφάσεων της ΑΕΠΠ
            Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου

 ,   ,       δικαστηρίου κωλύουν εκ του νόμου τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση
   ,       της οριστικής δικαστικής απόφασης εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το

   . ,     δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά Επίσης η προθεσμία για την άσκηση
           και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για

   (15)      ,  χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της αίτησης εκτός
        εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά

        365   .Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου του ν
4412/2016    39/2017 .  και του ΠΔ
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3.5         ΜαταίωσηΔιαδικασίας  
            Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει

   ,        αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του
 106   .  4412/2016,        άρθρου του ν μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του

.  ,       Διαγωνισμού Επίσης αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
    ,  ,     οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί μετά από γνώμη του

 ,         αρμόδιου οργάνου να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
            ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο

      . που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη
,          Ειδικότερα η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή

           αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
,          .  7  προσφορών καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ του

 105,     .άρθρου περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης
     :  Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία

)      ,    α λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης εκτός εάν μπορεί να
         . 3   106 , θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ του άρθρου

)           β αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
         ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν

           ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται
   , το υπό ανάθεση αντικείμενο

)    ,        ,γ αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης
)           , δ αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη
)     .  3   4    97,    ε στην περίπτωση των παρ και του άρθρου περί χρόνου ισχύος

,προσφορών
)       ,   ,στ για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως

     .δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος

4.     ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1   Εγγυήσεις

   Εγγύηση καλής εκτέλεσης
        ,   Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να

       ,  καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος
     4%    της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό της συνολικής συμβατικής

,    .        αξίας χωρίς τον ΦΠΑ Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την
  . υπογραφή της σύμβασης

   ,      ,   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προκειμένου να γίνει αποδεκτή πρέπει να
 '       2.1.5 περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο στοιχεία

           . της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
        Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που

   IV     περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα
  72  . 4412/2016. στο άρθρο του ν

         Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
           διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της

    .αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει     σε περίπτωση παράβασης των όρων

 ,    . της σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει
    Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται        στο σύνολό της μετά την οριστική

       .   ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης Εάν στο
      πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται

    ,      παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση η επιστροφή των ως άνω
        εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του

. εκπροθέσμου
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4.2   –  Συμβατικό πλαίσιο Εφαρμοστέα νομοθεσία
         . 4412/2016, Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν οι

        . όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

4.3    Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1            Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους

  ,     ,τομείς του περιβαλλοντικού κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου
       ,    ,  που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης το εθνικό δίκαιο συλλογικές

    ,  συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού κοινωνικοασφαλιστικού και
 ,        εργατικού δίκαιο οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του

   . 4412/2016. Προσαρτήματος Α του ν
          Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και

           βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
          αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

    .ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
4.3.2.    : Οανάδοχος δεσμεύεται ότι

)            ,α σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα
          ` παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ αυτόν

       , τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
)        ,      β ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή από τη στιγμή που λάβει

,    (   )  γνώση οποιαδήποτε κατάσταση ακόμη και ενδεχόμενη σύγκρουσης
 ( ,  ,  ,    συμφερόντων προσωπικών οικογενειακών οικονομικών πολιτικών ή άλλων

 ,    κοινών συμφερόντων συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων
 )      επαγγελματικών συμφερόντων μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων

         εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί
    ( . .    )    στην εκτέλεση της σύμβασης π χ με σύμβαση υπεργολαβίας και μελών του

      ’   προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ οιονδήποτε τρόπο
     /     στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή και μπορούν να επηρεάσουν την

          ,έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της
          οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης

 της σύμβασης . 
        ,   Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν αν ο ανάδοχος

 ,      .είναι ένωση για όλα τα μέλη της ένωσης

4.4       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
        ,   Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της χωρίς να απαιτείται

    (  ),  νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης διαγωνιστική διαδικασία μόνο σύμφωνα
        132  . 4412/2016  με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου του ν και κατόπιν

          γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και λήψης απόφασης από το ΔΣ του
.ΟΑΕΔ

4.5     Δικαίωμαμονομερούς λύσης της σύμβασης
   ,        Η αναθέτουσα αρχή μπορεί με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες

,           ,διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της
:εφόσον

)      ,     . 4 α η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ του
 132   .  4412/2016,       άρθρου του ν που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης

 σύμβασης
)  ,       ,    β ο ανάδοχος κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης τελούσε σε μια από

      2.2.3.1 ,   , τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο και ως εκ τούτου θα
         ,έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

)           γ η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
          2014/24/ , των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία ΕΕ η
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          οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
    258  .διαδικασίας δυνάμει του άρθρου της ΣΛΕΕ

) δ    ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα,     κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
,          .  2.2.3.1  σύμβασης για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ της
,παρούσας

)ε    ο ανάδοχος πτωχεύσει       ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή
          τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

       υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
        επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και

           ,δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
   ,     προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις

.          ,   νόμου Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση υπό την
             προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που

          αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει
 ,          τη σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη

    .συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
)στ          ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν

     .  από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ 4.3.2  της παρούσας,   ως αναλυτικά
      .περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης

4.6   Υπεργολαβία
         Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης είτε στο σύνολο
      . της είτε σε τμήματααυτής σε υπεργολάβο
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5.      ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1    Τρόπος πληρωμής

5.1.1.         /     Η πληρωμή θα γίνει από την αρμόδια Δ νση Οικονομικών Υπηρεσιών της
        ,Διοίκησης του Οργανισμού με πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού

     ( )   κατόπιν προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών τιμολόγια και των
 ,       απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις

  του άρθρου 200 .  5  .  4412/2016παρ του ν   ( )     υπηρεσίες καθώς και κάθε άλλου
          δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που

      . διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

           Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι κατ΄ ελάχιστον τα
:εξής

)α      Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής       παραλαβής του τμήματος που αφορά η
 πληρωμή

)β    Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

)γ       Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
 (  200 . 5  . 4412/16) . Ενημερότητας άρθρο παρ του Ν

        Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
     ,        τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο

        δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της
.  σύμβασης

H           καταβολή του τιμήματος θα γίνει με έναν από τους κατωτέρω
 :τρόπους πληρωμής

.Α       (  Μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών καταβολή του
100%  )   του τιμήματος ή

.Β   (2)     :Σε δύο δόσειςως εξής
  1Η  η   ,    40%   δόση ίση με το του συνολικού τιμήματος     θα καταβληθεί με

       ,    την έκδοση του σχετικού τιμολογίου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αφού έχει
  40%   ,     ολοκληρωθεί το του φυσικού αντικειμένου ήτοι θα έχει προβληθεί το

40%      40%    των ραδιοφωνικών σποτ και το των τηλεοπτικών σποτ αντίστοιχα
       και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού παραλαβής από αρμόδια

            Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με Απόφαση
   ,        του ΔΣ του Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του

  . 11   221 . 4412/16 εδαφίου δ παρ του άρθρου Ν
  2Η η      60%   δόση ίση με το υπόλοιπο του συνολικού τιμήματος  θα κα-

           ταβληθεί με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και μετά
          την ολοκλήρωση του έργου και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού ορι-

         στικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου από την ανωτέρω
.επιτροπή

           ,Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
    .σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

5.1.2.        : Οανάδοχος ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις  
) α   0,07% Κράτηση ύψους        η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

         προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
,  σύμβασης       Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(  4  .4013/2011         44άρθρο Ν όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου
.4605/2019).Ν  
)    0,02%  β Κράτηση ύψους      υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης  του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ,      ,  ,  , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς

   .       και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
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           πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
      . 6   36 Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ του άρθρου του

. 4412/2016ν
) γ   0,06%Κράτηση ύψους         η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

         προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
,        σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης

  ( ) ΠροδικαστικώνΠροσφυγών ΑΕΠΠ (  350 . 4412/2016,  ).άρθρο Ν ως ισχύει  
     . 2198/22-03-94  24 (  43/33-03-1994)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν άρθρο ΦΕΚ θα

     γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος   8%  ( )  ύψους υπηρεσίες   επί της
        0851.   καθαρής αξίας του τιμολογίου που αφορά στον ΚΑΕ Για την παρακράτηση

        ,     αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας η οποία θα χρησιμοποιηθεί από
         . τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής Δήλωσής του

         Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
       . χαρτοσήμου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ

          Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
    παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4%    .επί του καθαρού ποσού

          ,   Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας η οποία θα
        χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας

  . φορολογικής δήλωσής του
          Από τους λογαριασμούς που είναι για εξόφληση ο ΟΑΕΔ μπορεί να

          παρακρατήσει κάθε προς αυτόν οφειλή του αναδόχου που απορρέει από τη
.          σύμβαση Η παράληψη επισύναψης των ως άνω πρωτότυπων εγγράφων έχει σαν
          .συνέπεια την αναστολή της εξόφλησης των λογαριασμών μέχρι να υποβληθούν

          Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης έλλειψης ή
      .   όχι σωστής συμπλήρωσης ή ασυμφωνίας του λογαριασμού Κάθε πληρωμή προς
            τον ανάδοχο θα γίνεται με την προσκόμιση από την πλευρά του των

 /  ,    απαιτούμενων παραστατικών δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται από
  .          τις κείμενες διατάξεις Και μετά την ολική εξόφληση των λογαριασμών από τον

         ΟΑΕΔ αυτό δικαιούται να αναζητήσει από τον ανάδοχο τυχών αχρεωστήτως
   .        καταβληθέντα σε αυτόν ποσά Ο ΟΑΕΔ δεν θα προκαταβάλλει κανένα ποσό

  . στον ανάδοχο
     ,    Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές τα έξοδα της Τράπεζας

  . βαρύνουν τους δικαιούχους
 
5.2      Κήρυξη οικονομικούφορέα έκπτωτου
5.2.1.    Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υ   ποχρεωτικά έκπτωτος (  203   .άρθρο του ν
4412/2016)            από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα

    (που απορρέει από αυτήν       με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανω-
 )τέρας βίας      ,    με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση

  :του αρμόδιου οργάνου
)α     . 7   105 .4412/2016   στην περίπτωση της παρ του άρθρου Ν περί κατακύρωσης και

 σύναψης σύμβασης
)β            στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από

  /          τη σύμβαση ή και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρε-
,           ,   σίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις εντός του

    ,συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης
)γ              εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προ-

           βεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο πα-
   ,         ράτασης που του δοθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217

.4412/2016    Ν περί διάρκειας σύμβασης παροχής ,   υπηρεσίας με την επιφύλα-
   .ξη της επόμενης παραγράφου

         Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβα-
      ( ),      ση κατά την ως άνω περίπτωση γ η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδο-

 χο  ειδική όχληση,         203η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
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.4412/2016        Ν και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
     ,    ,   οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος προκειμένου να συμμορφωθεί μέσα σε

,           (15) προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών
     .    ,     από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης Αν η προθεσμία που τεθεί με την ει-
 ,  ,      ,  δική όχληση παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί  κηρύσσεται έκ-

     (30)     πτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την άπρακτη
   . πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης     Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτω-

           τος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης
     .ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

  ,       ,  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλο-
,      ,     νται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του

 ,        αρμόδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παρο-
 ,  χή εξηγήσεων       αθροιστικά οι κυρώσεις οι οποίες περιγράφονται στη

   203 .4412/2016.διάταξη του άρθρου Ν

5.2.2          Αν η υπηρεσία παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
          ,συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε

    218 . .4412/16,     σύμφωνα με το άρθρο Ν Ν επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
     . ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας

     :Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής
)α           για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
 50%       το της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασηςεπιβάλλεται ποι-

  2,5%      νική ρήτρα επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ  των υπηρεσιών
  ,που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα

)β       50%    5% για καθυστέρηση που υπερβαίνει το επιβάλλεται ποινική ρήτρα χωρίς
         ,ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα

)γ           οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρ-
          τητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβα-

         σης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτου-
 ,           σας αρχής αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες

         παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
            αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλή-

,ρως
     /  /    Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται συμψηφίζεται από με την αμοιβή του

. αναδόχου
           Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα
    .να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο

5.3          Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της  
σύμβασης

           Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυ-
,       5.2  (    ρώσεις δυνάμει των όρων των άρθρων Κήρυξη οικονομικού φορέα εκ-
 - ), 6.1. (   ), 6.4. (  πτώτου Κυρώσεις Χρόνος παράδοσης υπηρεσιών Απόρριψη υπηρε-

 –  ),    ’      σιών αντικατάσταση καθώς και κατ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
     ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας     και ουσίας ενώπιον του φο-

         (30)  ρέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ημερών από
          την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφα-
.          σης Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυ-

.         ,ρώσεις Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο
         ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περί-
    11   221  .4412/2016 , πτωσης β΄ της παραγράφου του άρθρου του ν οργάνου εντός

  (30)     ,    προθεσμίας τριάντα ημερών από την άσκησή της άλλως θεωρείται ως σιω-
 .          πηρώς απορριφθείσα Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης
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   .       οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής Αν κατά της απόφασης που επι-
          βάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή

    ,     .  από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο η απόφαση καθίσταται οριστική Αν
  ,      ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης

   .(  205 .4412/2016,  μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί άρθρο Ν όπως αντικαταστάθηκε
   . 23   43 .4605/2019). με την παρ του άρθρου Ν

5.4    Δικαστική επίλυση διαφορών
         Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις

        , συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης επιλύεται
          ,με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας

    ,      .στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ
1    6    205   .  4412/2016.έως και του άρθρου Α του ν      Πριν από την άσκηση της

        προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
      205  . 4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο του ν και

  5.3   ,      την παράγραφο της παρούσας διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
.        ,   απαράδεκτη Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία η προσφυγή

          .    ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της Δεν απαιτείται η τήρηση
       ,  ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή στο

        δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης
   .διοικητικής πράξης ή παράλειψης

6.   ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

          Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
       διενεργηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

    , και Κατάρτισης της Αναθέτουσας Αρχής        η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
  αποφαινόμενο όργανο        για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα

          εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
 ,           του αναδόχου στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως

          άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
      ,     αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης υπό τους όρους του

 132  . 4412/2016. άρθρου του ν

6.2                Διάρκεια Σύμβασης  
     Ηδιάρκεια της Σύμβασης ορίζεται   (2) σε δύο μήνες     . από την υπογραφή της
        Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να  παρατείνεται  μετά από

       50% ,  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το αυτής ύστερα
            από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της

 ,       διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν
    .       οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου Αν λήξει η συνολική διάρκεια της

,        ,    σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η
,    ,  ,     παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια χωρίς να υποβληθούν στην
     ,    αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται

.          έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
    ,        λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης

       ,    που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το
 218  . 4412/2016    5.2.2  .άρθρο του ν και το άρθρο της παρούσας

6.3                   (  219Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης άρθρο  
.4412/2016) Ν

6.3.1         Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από
   ,    . 3   .  επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ και την περ δ της

 11   221  . 4412/2016. παραγράφου του άρθρου του ν
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6.3.2        ,Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος
     ,       σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση μπορεί δε να καλείται να παραστεί και

  .     ,  εκπρόσωπος του αναδόχου Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή
: )       , παραλαβής α είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα εφόσον

         καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
 , )       αποφαινομένου οργάνου β είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις

       ,    ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων σύμφωνα με τις
 3  4.       . παραγράφους και Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές

6.3.3           Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
       ,παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης

   ,    συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις
        παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και

       γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα
         των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι

     . τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες
6.3.4         : Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα

)     ,    , α Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα με
     ,   αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να

         ,  εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων με
    ,         έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις

 .        ,  διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης η
        επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των

         παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
  ,      .πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση

)       ,   β Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα με αιτιολογημένη
       απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες

   ,        220. υπηρεσίες ή τα παραδοτέα με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

6.3.5        (30)  Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα ημερών από
          την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν
      2    έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου ή πρωτόκολλο με

   3,       παρατηρήσεις της παραγράφου θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
. αυτοδίκαια

6.3.6   ,    ,     Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την
  ,      πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση

        έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
 ,         αποφαινομένου οργάνου στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και

      6.3.1.    τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
         προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την

     .    σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα Οι εγγυητικές επιστολές
        προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση

          όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
 .        σχετικών πρωτοκόλλων Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική

 ,   .επιτροπή παραλαβής δεν λαμβάνεται υπόψη

6.4                -    (  220Απόρριψη Παραδοτέων Αντικατάσταση άρθρο  
.4412/2016)Ν

        Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
,         υπηρεσιών με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται

   /     ,   αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και παραδοτέων αυτών με άλλα που να είναι
     ,      σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται

   .         από την απόφαση αυτή Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της
   ,       συνολικής διάρκειας της σύμβασης η προθεσμία που ορίζεται για την

       25%   αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του της συνολικής
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  ,      διάρκειας της σύμβασης ο δε ανάδοχος υπόκειται   σε ποινικές ρήτρες,
    218   .  4412/2016     5.2.2  σύμφωνα με το άρθρο του ν και την παράγραφο της
,   .παρούσας λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης

       /    Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που
           απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η

 ,       συνολική διάρκεια κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
.κυρώσεις

6.5            Αναπροσαρμογή τιμής  
           Η τιμή που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη προμήθεια

  .ειδών δεν αναπροσαρμόζεται

6.6            Εμπιστευτικότητα  
’      ,         ,  Καθ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής ο

         Ανάδοχος υποχρεούται 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
 .υποχρεώσεών του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  –         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
   Αντικειμένου της Σύμβασης

   : ΜΕΡΟΣΑ       –Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης
  ΤεχνικέςΠροδιαγραφές

       «Αντικείμενο της παρούσας είναι η   Προώθηση της διαφημιστικής
         καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των

   ( . )   ”Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Π ΕΠΑΣ Μαθητείας στα ΜΜΕ ,
   60.000,00   »προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ευρώπλέονΦΠΑ

     : Αναφορικά με το στόχο του διαγωνισμού

1.         (7)Στον ΟΑΕΔ εντάσσονται και πρόκειται να λειτουργήσουν επτά
    .   3Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας ΠΕΠΑΣ σε

    :  ειδικότητες στον τομέα του τουρισμού “   ”,Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης
“  ”   “Τεχνίτης Επισιτισμού και   Υπάλληλος Εξυπηρέτησης πελατών

 Τουριστικών Επιχειρήσεων”.  Οι  (7) επτά Π  .  ( . . ) ειραματικές ΕΠΑΣ Π ΕΠΑΣ του
,   ,       .4763/20 (  254ΟΑΕΔ θα συσταθούν στο πλαίσιο των διατάξεων του ν Α΄ ),

 ,    ,   ,   ,  στην Αθήνα στο Ηράκλειο Κρήτης στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στη
,      .   .   Ρόδο στη Μυτιλήνη και στην Κέρκυρα Στις ΠΠΕΠΑΣ εφαρμόζεται το

       δυϊκό σύστημα Μαθητείας που συνδυάζει θεωρητική και εργαστηριακή
    /    εκπαίδευση στην τάξη και Μαθητεία Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτικές
  τουριστικές επιχειρήσεις    . με αμοιβή και ασφάλιση   Τα προγράμματα θα

       υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
       Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών
  ( )     Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ και αναμένεται να ξεκινήσουν στα

  2021,      2022     τέλη Οκτωβρίου ώστε την άνοιξη του να είναι δυνατόν οι
         καταρτιζόμενοι να αρχίσουν τη μαθητεία τους σε ξενοδοχεία ανά την

. Ελλάδα  

2.    .     Οι εγγραφές στις ΠΕΠΑΣ θα πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο
2021.        Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο αρχικης επαγγελματικής

   (   εκπαίδευσης και κατάρτισης βάσει καταξιωμένων ευρωπαϊκών
),          προτύπων καθώς επίσης και την κρίση που προέκυψε λόγω της πανδημίας

COVID-19,        ,   ειδικά για τη φετινή περίοδο των εγγραφών ο  ΟΑΕΔ θεωρεί
   πολύτιμη τη συνδρομή σας,      με στόχο να ενημερωθούν όσο περισσότεροι

 (   ,   15  23 ),   νέοι απόφοιτοι τουλάχιστον Γυμνασίου από έως ετών γονείς και
   .ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο

3.  Η     στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων  στην προσπάθεια
    ,       αυτής της προβολής είναι καθοριστική καθώς το έργο που επιτελούν οι

    ,      σχολές μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό πρωτίστως για τους ίδιους τους
,          μαθητές για την ελληνική οικογένεια και ευρύτερα για ολόκληρη την

 .ελληνική κοινωνία

Στόχος, : είναι
    ,       η ανάδειξη του έργου το οποίο επιτελείται στις Πειραματικές Σχολές

( . ),         ΠΕΠΑΣ της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών που εκπονούνται σε
    ,    συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο καθώς και των

       επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρονται στους αποφοίτους μας σε
  ,     .καταξιωμένες τουριστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με το ΙΝΣΕΤΕ
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     ,    . . .  η συστηματική καλλιέργεια της αντίληψης ότι στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας
 ,   / ,      3   του ΟΑΕΔ οι νέοι ες μπορούν να εκπαιδευτούν σε επαγγέλματα με μεγάλη

   ,      ζήτηση στον τουριστικό τομέα ώστε να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη
 .επαγγελματική πορεία

    .  ( . )Ενδεικτικό κεντρικό μήνυμαΠειραματικές ΕΠΑ Σ ΠΕΠΑΣ
     ,     Διετείς σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε ειδικότητες του τουριστικού τομέα

    .   (3) / : με ζήτηση στην αγορά εργασίας Τρεις ειδικότητες επαγγέλματα “Τεχνίτης
 ”,   “  ”   “Μαγειρικής Τέχνης Τεχνίτης Επισιτισμού και  Υπάλληλος Εξυπηρέτησης

  πελατών Τουριστικών Επιχειρήσεων”  με  εξασφαλισμένη επαγγελματική
.σταδιοδρομία

       :  Οι δράσεις δημοσιότητας μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά δημιουργία και
       προβολή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς

  .και ραδιοφωνικούς σταθμούς

  ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
       ,   Προβολή διαφημιστικού υλικού που διαθέτει ο ΟΑΕΔ σε τηλεοπτικούς

 σταθμούς    με υψηλά ποσοστά τηλεθέασης,      σε ώρες αιχμής για την ηλικιακή
   18  ,      . .  (ομάδα άνω των ετών όσον αφορά στις Πειραματικές ΕΠΑΣ απόφοιτοι

  )  (  2        3τουλάχιστον Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον προβολές για κάθε ένα από τα
   30    ,    (30)τηλεοπτικά σποτ διάρκειας δευτερολέπτων ανά ημέρα για τριάντα

    ).  ,    ,  ημέρες σε τηλεοπτικούς σταθμούς Προτείνουμε στην περίπτωση αυτή τη
/  ,     συνεργασία χρήση πρακτορείων εξειδικευμένων σε τέτοιου είδους

 .διαφημιστικές καμπάνιες

   ,   native    Προώθηση ραδιοφωνικού σποτ καθώς και διαφήμισης του έργου των
. .       ,   ΠΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ σε εκπομπές υψηλής ακρόασης δημοφιλείς στις

       ( ,προαναφερόμενες ηλικιακές ομάδες που εντάσσονται σε αυτές ενδεικτικά
  (3)       τουλάχιστον τρείς αναμεταδόσεις ραδιοφωνικών σποτ ανά ημέρα για

  (30)  ,        τριάντα ημέρες σε κάθε έναν από τρεις τουλάχιστον επιλεγέντες
      - .ραδιοφωνικούς σταθμούς με υψηλή ακροαματικότητα στην ομάδα στόχο

,  3    (native) Επιπρόσθετα τουλάχιστον χορηγούμενες ραδιοφωνικές αναφορές την
   15      ημέρα τις τελευταίες ημέρες της διαφημιστικής καμπάνιας σε

 ,  ).ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ανωτέρω

         Πλάνο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κόστη ανά τηλεοπτικό κανάλι
   .και ανά ραδιοφωνικό σταθμό

On air:            Από την υπογραφή της σύμβασης και με τη δέσμευση της εκτέλεσης του
      .   συνολικού αριθμού των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ Η καμπάνια λή-

       7 . . . (  γει όταν ολοκληρωθεί η περίοδος εγγραφών στις ΠΕΠΑΣ ενδεικτική ημερο-
 30.10.2021).μηνία

       Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική
 ,       ,  τους προσφορά τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητού-
  . νται κατά περίπτωση
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 :  «    –ΜΕΡΟΣΒ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

,   . 6   10  Σύμφωνα με την παρ του άρθρου του .4673/2021ν  (  254) “Α΄   είναι δυνατή η
  .        ίδρυση Πειραματικών ΕΠΑ Σ μαθητείας του ΟΑΕΔ με αποστολή την προώθηση

       της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας
   ,    ,στη βάση ειδικών προδιαγραφών ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας

 ,   ,   εκπαιδευτικού προσωπικού στοχευμένων ειδικοτήτων εποπτικών μέσων
,  ,     διδασκαλίας υποδομών εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος

 .        . .   διαχείρισης ποιότητας Η εποπτεία και ο έλεγχος των ΕΠΑ Σ και των
    . . . .     Πειραματικών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο Α ΕΔ ασκούνται από τον Υπουργό

   Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”.  

,     ’  .  Επίσης σύμφωνα με την υπ αριθμ 3287/61/15.06.2021   . .,απόφαση του ΔΣ
          (7)εγκρίθηκε η κατάθεση πρότασης για την ίδρυση και λειτουργία επτά

 .  ( .  . )    ,     Πειραματικών ΕΠΑΣ Π ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το
        Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ινστιτούτο

     ( )   του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΝΣΕΤΕ για το
  2021-2022.  ,    (7)  .  .   ,  σχολικό έτος Ειδικότερα οι επτά Π ΕΠΑΣ θα συσταθούν στα
    .4763/20  (  254),   ,   πλαίσιο των διατάξεων του ν Α΄ στην Αθήνα στο Ηράκλειο

,   ,   ,   ,    ( ) Κρήτης στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στη Ρόδο στη Μυτιλήνη Λέσβος και
 ,        στην Κέρκυρα με σκοπό την Επαγγελματική Εκπαίδευση και  Κατάρτιση στον

         Κλάδο του Τουρισμού και της Φιλοξενίας και συγκεκριμένα στις εξής
:  )  “  (Chef)”,  )  “ o ”   )  “ειδικότητες α Μάγειρας β Ξενοδοχ ϋπάλληλος και γ Τεχνίτης

 – ”.     Εστιατορίου Επισιτισμού Η εν λόγω απόφαση έ    χει κατατεθεί στο Κεντρικό
     ( . . . . .).Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κ ΣΕΕΚ

   .  Σύμφωνα με την αριθμ 4030/76/20-07-2021     ,  απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η
   ( .  219)    ικανοποίηση της ανάγκης αρ για την «   Προώθηση της διαφημιστικής

         καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την προβολή των
   ( . )    Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών Π ΕΠΑΣ Μαθητείας στα ΜΜΕ»

   60.000,00€     24%,  προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης πλέον του ΦΠΑ ήτοι
74.400,00€       24%  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,      η οποία θα υλοποιηθεί με

   0851  2021.χρέωση του ΚΑΕ έτους

   ’  .  . .  130/27-08-2021    /Σύμφωνα με το υπ αρθ Υ Σ της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ ΝΣΗΣ
  &  ,   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ
   ,   III,   /ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ προς την Δ

 ,   νση Προμηθειών ζητήθηκε η    διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο
      κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

    ,       προσφορά βάσει μόνο της τιμής που θα γίνει από την Επιτροπή
  Προμηθειών της Διοίκησης   συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
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 ποσού 74.400,00€   24%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ     η οποία θα υλοποιηθεί με
    2021    -   0851χρέωση του προϋπολογισμού έτους του ΟΑΕΔ ΚΑΕ

“ - ”Διαφημίσεις Δημοσιεύσεις , CPV 22120000-7

       “Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της προμήθειας  Προώθηση της
        διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με θέμα την

     ( . )  προβολή των Πειραματικών Επαγγελματικών Σχολών ΠΕΠΑΣ Μαθητείας
 ”στα ΜΜΕ      60.000,00.ανέρχεται στο ποσό των €      24%  πλέον του ΦΠΑ ήτοι

74.400,00€   24%συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

  –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μέγιστη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  60.000,00 ευρώ
ΦΠΑ (24%): 74.400,00 ευρώ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, με έναν από τους τρόπους που περιγράφε-
ται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας, τον οποίο θα επιλέξει ο υποψήφιος στην οικονομική
προσφορά του.

/Α Α

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΟΧΗΣ

 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟ-

 ΤΗΤΑ

( )ΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

 ΤΙΜΗΠΛΕ-

  ΟΝΦΠΑΣΕ

 ΕΥΡΩ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙ-

ΚΩΣ

& 

ΟΛΟΓΡΑ-

)ΦΩΣ

ΦΠΑ

24% ΣΕ

ΕΥΡΩ

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ

 .ΤΙΜΗΣΥΜΠ

 24% ΦΠΑ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

& )ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

 Προώθηση της
διαφημιστικής

 καμπάνιας στα
 Μέσα Μαζικής

 Ενημέρωσης με
 θέμα

  την προβολή των
Πειραματικών

Επαγγελματικών
 ( . )Σχολών ΠΕΠΑΣ

 Μαθητείας στα
ΜΜΕ

1

  Τρόπος πληρωμής : 

 ):        ΤΡΟΠΟΣΑ Μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών
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(   100%  )καταβολή του του τιμήματος
 ):  ΤΡΟΠΟΣΒ   (2)     :Σε δύο δόσειςως εξής

 1Η η ,    40%     δόση ίση με το του συνολικού τιμήματος και η 2η   δόση ίση
   60%    ( . 5.1)με το υπόλοιπο του συνολικού τιμήματος παρ

   :     / /  Χρόνος ισχύος της προσφοράς έως ΧΧ ΧΧ ΧΧΧΧ <  συμπληρώνεται από

 >τον υποψήφιο

      ,     Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη

      ,    επιβάρυνση για παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού στον τόπο που

   ,     .ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

      .  5.1.   ):ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την παρ της Διακήρυξης

…………………………

  :……………………………………………ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                                                                …………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                                                                                    

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:      ( )ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΕΕΣ

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο 

Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 

+υπηρεσία ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης:

Προσωρινός  αριθμός

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [],

ημερομηνία  [],  σελίδα  []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση  σε  εθνικό επίπεδο:

(π.χ. www.promitheus.

gov.gr/[ΑΔΑΜ  Προκήρυξης  στο

ΚΗΜΔΗΣ]) : 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ενωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 090010376

Δικτυακός τόπος (εφόσον

υπάρχει): www.oaed.gr

Πόλη: Αλιμος, Αττικής

Οδός και αριθμός: Εθν. Αντιστάσεως 8

Ταχ. Κωδ.: 17456

Αρμόδιος επικοινωνίας: Θ. Παναγόπουλος

Τηλέφωνο: 210-9989578

Ηλ. ταχ/μείο: b4@oaed.gr

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος:

Σύντομη περιγραφή:   Προώθηση  της  διαφημιστικής  καμπάνιας  στα  Μέσα  Μαζικής
Ενημέρωσης  με  θέμα  την  προβολή  των  Πειραματικών  Επαγγελματικών  Σχολών
(Π.ΕΠΑΣ)  Μαθητείας  στα  ΜΜΕ,  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  ποσού  60.000,00€
πλέον ΦΠΑ

Αριθμός αναφοράς αρχείου που

αποδίδεται  στον  φάκελο από

την αναθέτουσα  αρχή ή τον

αναθέτοντα  φορέα  (εάν

υπάρχει):





Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ηλ. ταχ/μείο:

Τηλέφωνο:

φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι /

Οχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων 

στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ποιο  είναι  το  αντίστοιχο  ποσοστό  των  εργαζομένων  με  αναπηρία  ή

μειονεκτούντων εργαζομένων;

%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι

εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:





Ναι / Οχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η  πιστοποίηση  διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την

κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

-

Η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα  τα  απαιτούμενα  κριτήρια

επιλογής;

Ναι / Οχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που

θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να

τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Ναι / Οχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα

καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-





Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Ονομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται

σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ονομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV





-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ονομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-





Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των

λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική

οργάνωση

Εχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και

σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Εχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 





λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και

σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Εχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-





Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και

σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Εχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και

σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-





Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας

Εχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και

σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-
Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-





Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Εχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 

έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Ημερομηνία της καταδίκης

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και

σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-





Β:  Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 

τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι /

Οχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που

οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση, των  δεδουλευμένων

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό

για την καταβολή τους;

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι /

Οχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης





Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 

εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι /

Οχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που

οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση, των  δεδουλευμένων

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό

για την καταβολή τους;

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι /

Οχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε

αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή

επαγγελματικό παράπτωμα





Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι





Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει

καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση

να εκτελέσει τη σύμβαση.

-





Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Εχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει

καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση

να εκτελέσει τη σύμβαση.

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Εχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει

καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς





δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση

να εκτελέσει τη σύμβαση.

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει

καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση

να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-





Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει

καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση

να εκτελέσει τη σύμβαση.

-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Εχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε

τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν

εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει

καταστεί  υποχρεωτικός  βάσει  του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς

δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση

να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ενοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Εχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση:

Ναι / Οχι





Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Εχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-





Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Εχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Εχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή 

επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη 

σύμβαση;

Απάντηση:

Ναι / Οχι





Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε  περίπτωση  καταδικης,  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που να

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου

αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,

απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά

που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει 

να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-





Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Οσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής Απάντηση:

Ναι





Λήξη

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με 

διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, ώστε να 

περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση που 

απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε

για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:

Ναι / Οχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι /

Οχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-





Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 

παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος

IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία

Τόπος 

Υπογραφή
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 IV – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     ΥποδείγματαΕγγυητικώνΕπιστολών
.     Α ΥπόδειγμαΕγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

 (     …………………………….  /Εκδότης Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 : ……………………………..Ημερομηνία έκδοσης
: (    /  ).............................Προς Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτοντος Φορέα

(   /  )Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτοντος Φορέα  .........................................
  ’ . ………………..  ………………….……. .Εγγύηση μας υπ αριθμ ποσού ευρώ

           Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
       ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως

         …………………………   και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του
(i)  [    ]:  ( ,σε περίπτωση φυσικού προσώπου ονοματεπώνυμο

)  ..............................,   :  ................  πατρώνυμο ΑΦΜ ( )διεύθυνση  .......................
………………………………….., ή
(ii)  [    ]:  (σε περίπτωση νομικού προσώπου  )  ........................,πλήρη επωνυμία

: ...................... ( )ΑΦΜ διεύθυνση  .......................………………………………….. ή
(iii) [     :]   /  σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των φυσικών νομικών προσώπων

) (α  ) ........................, : ...................... ( )πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση  ........................
) (β  ) ........................, : ...................... ( )πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση  .......................
) (γ  ) ........................, : ...................... ( )πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση  .........................

            ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
  ,          υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή

, κοινοπραξίας
  για τη  /συμμετοχή του /    της τους σύμφωνα με την

( / )  .....................     (  ),   αριθμό ημερομηνία Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την
      : “ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης (  )τίτλος σύμβασης ”/  για το

«……..»
          Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω

  /  (απορρέουσες υποχρεώσεις του της    υπέρ ου η εγγύηση)  ’    καθ όλο τον χρόνο
 .ισχύος της

            Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
     ,      χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να

          ....................   ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ημέρες από την
   .απλή έγγραφη ειδοποίησή σας

      …………………………………………………..Ηπαρούσα ισχύει μέχρι και την .  ή
           Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε

         έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας
      . απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας

    ,      Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
     .στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

          Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
 ,           Υπηρεσίας σας στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την
  ,      ...   ,   παράταση της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο της Διακήρυξης με την

           προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
   ημερομηνία λήξης της

         Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν
,      ,     δοθεί συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των

      εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

(  )Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή
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.     Β ΥπόδειγμαΕγγυητικής ΕπιστολήςΚαλής Εκτέλεσης
 : (     ) …………………..Εκδότης πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος

 :………………….ΗμερομηνίαΈκδοσης
: (    ) …………………..Προς πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής

  ) ………………………………….. Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής
   ’ . ………………….  ……………..Εγγύηση μας υπ αριθμ ποσού    ΕΥΡΩ

       Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε   δια της παρούσης
   ,     επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της

         _______διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ                    υ    :πέρ του
(i)  [    ]:  ( ,  )σε περίπτωση φυσικού προσώπου ονοματεπώνυμο πατρώνυμο
……………………

: ………………………….( )……………………………………………………..,  ΑΦΜ διεύθυνση ή
(ii)  [    ]:  (  )  ……………………..,  σε περίπτωση νομικού προσώπου πλήρη επωνυμία ΑΦΜ
…………………………………….( ) ……………………………………………………  ,  διεύθυνση ή
(iii) [     ]:    /  σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των φυσικών νομικών προσώπων
……………….

) (  ) …………………………., ……………..( ) …………………..α πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση
) (  ) …………………………., ……………..( ) …………………..β πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση
) (  ) …………………………., ……………..( ) …………………..γ πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση

(       /  ) συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης κοινοπραξίας
           ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον

  ,          υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
 , κοινοπραξίας

     για την καλή εκτέλεση του έργου        και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της
 ,     ( /  )…………………σύμβασης σύμφωνα με την αριθμό ημερομηνία
………………………………    . Διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής

            Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
     ,      χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να

           (3)   ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρείς ήμερες από την
    . απλή έγγραφη ειδοποίηση σας

       ……………………………………….  Ηπαρούσα ισχύει μέχρι και την
    ,      Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται

    .στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
  ,       ,  Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν

,        ,     δοθεί συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
,          εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την

 .Τράπεζά μας
                                                    

(   )Εξουσιοδοτημένη υπογραφή
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 V:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης

    ΣΥΜΒΑΣΗ

“ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΜΕ

ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΏΝ (Π.ΕΠΑΣ)

ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

 …../...…Νο
 …71/2021ΑριθμόςΦακέλου

  , ,  ……….Στον Άλιμο Αττικής σήμερα την η   …………….  20……  του μηνός έτους και
    :μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών

1.         Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
"     (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού )»,  ΟΑΕΔ  που εδρεύει

  (    . 8)    στην Αθήνα οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ και εκπροσωπείται νόμιμα από
        ,τον Διοικητή του και Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου

…………………………………….  ……………        του και για την υπογραφή της παρούσας από τον
      ……………………….. …………….,Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του

 ………………,     ’  .  190789/3.6.2002   κάτοικο σύμφωνα με την υπ αριθ απόφαση του
     «  Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Παράλληλη Άσκηση

» (  ’ 754) (      Αρμοδιοτήτων ΦΕΚ Α καλούμενος στο εξής ο « »ΟΑΕΔ ) και
2.      Της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………»    που εδρεύει

 …………………..  ( …………………………  –  . . .  …………….),   στην ΑΦΜ ΔΟΥ όπως εκπροσωπείται
       ……………………………… …………………………,νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
  . ………………………………(    « »)δυνάμει του αριθμ εφεξής καλουμένης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

    :Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι
.Α       «Ο ΟΑΕΔ ενδιαφέρεται για την   ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ

       ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗΝ
    ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΏΝ

( . )    ΠΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ,   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΗΣ ΔΑΠΆΝΗΣ
 60,000   ΠΟΣΟΎ ΕΥΡΏΠΛΈΟΝΦΠΑ» 

86





.Β       ,    ,Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι εξειδικευμένη εταιρεία διαθέτει κατάλληλη υποδομή
       επιχειρησιακή οργάνωση και επαρκή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή

       .υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο του έργου υπηρεσιών

.  Γ      ’  Ο ΟΑΕΔ με την υπ αριθ. 4561/97/31-08-2021  ( :  67 4691 2-99 )ΑΔΑ ΣΧ Ω Κ
         απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ενέκρινε την προκήρυξη Ανοικτού
         Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

        ,     συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την
«      ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ

      ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΩΝ
   ( . )  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΏΝ ΠΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ

 ΣΤΑ ΜΜΕ,     60,000  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΌΜΕΝΗΣ ΔΑΠΆΝΗΣ ΠΟΣΟΎ ΕΥΡΏ
 ΠΛΈΟΝ ΦΠΑ», .  δηλ   συνολικού προϋπολογισμού «60.000,00»  € μη

   (24%),   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή «74.400,00» € συμπεριλαμβανομένου
  (24% ), του ΦΠΑ       .  10/2021  .και σύμφωνα με τους όρους της αριθμ Διακήρυξης

.  Δ    ’  Με την υπ αριθ. ……………./……./……-……-2021    . .   απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ
      κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της «  ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΤΗΣ

      ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΜΕ
      ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΏΝ

( . )    ΠΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ,     έναντι του ποσού των
………………………..   »,ευρώ πλέον ΦΠΑ       σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

,  ’ . 10/2021         σύμβασης της υπ αριθμ διακήρυξης του ΟΑΕΔ και της Προσφοράς του
. Αναδόχου

’        Κατ ακολουθία των ανωτέρω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων
 (   )        τούτων ΟΑΕΔ και Αναδόχου η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους

   :τους όρους που περιέχονται
1.   .Στην παρούσα Σύμβαση
2.     ’   10/2021       Στους όρους της υπ αριθμ Διακήρυξης του Ανοικτού

   (  ) Ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 3.      (  ). Στην υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

        Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας
(1)    ,  (2)   ’  .  10/2021     ’   η παρούσα σύμβαση η υπ αριθ Διακήρυξη και οι επ αυτής

  (3)    . διευκρινίσεις και η Προσφορά του Αναδόχου
          Όλους τους ανωτέρω όρους δηλώνει ρητά ο Ανάδοχος ότι αποδέχεται εξ

        . ολοκλήρου και ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης

 1Άρθρο
  ΝΟΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ

    :Ηπαρούσα σύμβαση διέπεται από
1.    .  .  10/2021   ,   Τους όρους της υπ αριθμ προκήρυξης στην οποία

         περιλαμβάνεται όλο το ισχύον στην παρούσα σύμβαση νομικό πλαίσιο
2.  .  …………Την αριθ /…../……-……-2021      . .  κατακυρωτική απόφαση του ΔΣ του

 . Οργανισμού
3.  …937/31-8-2021    την αριθμ απόφαση ανάληψης δέσμευσης

 2΄Αρθρο
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

          Με την παρούσα σύμβαση ο ΟΑΕΔ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ και ο
 ,        ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει έναντι του τιμήματος που ορίζεται στο άρθρο

……………   ,   της παρούσας την    ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΚΑΜΠΆΝΙΑΣ
        ΣΤΑ ΜΈΣΑ ΜΑΖΙΚΉΣ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΈΜΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΩΝ

   ( . )   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΏΝ ΠΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΊΑΣ ΣΤΑ
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ΜΜΕ,       .  10/2021     σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ διακήρυξης και τις
 ,         επ΄αυτής διευκρινίσεις τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την προσφορά του

       ΑΝΑΔΟΧΟΥ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
    . μέρος και κύριο περιεχόμενο αυτής

 3Άρθρο
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

     Ηδιάρκεια της Σύμβασης ορίζεται   (2) σε δύο μήνες     . από την υπογραφή της
      Η συνολική διάρκεια της σύμβασης   μπορεί να παρατείνεται  μετά από

       50% ,  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το αυτής ύστερα
            από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της

 ,       διάρκειάς της σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν
    .       οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου Αν λήξει η συνολική διάρκεια της

,        ,    σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η
,    ,  ,     παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια χωρίς να υποβληθούν στην
     ,    αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται

.          έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
    ,        λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης

       ,    που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το
 218  . 4412/2016    5.2.2  .άρθρο του ν και το άρθρο της παρούσας

 4Άρθρο
 ΤΙΜΗΜΑ

         Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών που
   ,    αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση αντί της δαπάνης  …………..…. € ,  των χωρίς

. . . (……),      . ΦΠΑ σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του

           ’Το ποσό αυτό καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται στην υπ
.  αριθ 10/2021  Διακήρυξη,        την Προσφορά του Αναδόχου και την παρούσα

      ,  ,   ( ,σύμβαση και αφορά τις κάθε είδους δαπάνες επιβαρύνσεις αμοιβές τρίτων
,   ),     ,    προσωπικού συνεργατών κλπ την αμοιβή του Αναδόχου καθώς και κάθε
   ,     ,    παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου όπως και έξοδα αυτού στα οποία ο

        .τελευταίος θα προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση του
            & Το ως άνω ποσό παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του Έργου αποκλείε-
  .ται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή

 5Άρθρο
  ΚΑΤΑΒΟΛΗΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

           /Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται από την αρμόδια Δ νση
         Οικονομικών υπηρεσιών της Διοίκησης του Οργανισμού με την προσκόμιση των

   ,      νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών όπως αυτά προβλέπονται από τις
   200  .  5   .  4412/2016      διατάξεις του άρθρου παρ του ν καθώς και κάθε άλλου

           δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
     . τον έλεγχο και την πληρωμή

            :Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι κατ΄ ελάχιστον τα εξής

)α      Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής       παραλαβής του τμήματος που αφορά η
  πληρωμή

)β    Τιμολόγιο του προμηθευτή. 

 )γ        Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
(  200 . 5  . 4412/16) . άρθρο παρ του Ν

         Περάν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
   έλεγχο και την ,        πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
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        δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της
.  σύμβασης

H    καταβολή του τιμήματος        θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους κατωτέρω
 :τρόπους πληρωμής

.Α                   (  Μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών καταβολή του  
100%  )του τιμήματος

.Β              (2)   :Σε δύο δόσεις  

  1Η  η   ,    40%   δόση ίση με το του συνολικού τιμήματος    θα καταβληθεί
        ,    με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και αφού έχει

  40%   ,      40%ολοκληρωθεί το του φυσικού αντικειμένου ήτοι θα έχει προβληθεί το
     40%      των ραδιοφωνικών σποτ και το των τηλεοπτικών σποτ αντίστοιχα και

       κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού παραλαβής από αρμόδια Επιτροπή
              Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με Απόφαση του ΔΣ του
,          . 11 Οργανισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του εδαφίου δ παρ του

 221 . 4412/16 άρθρου Ν

  2Η  η        60%   δόση ίση με το υπόλοιπο του συνολικού τιμήματος   θα
           καταβληθεί με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και μετά

          την ολοκλήρωση του έργου και κατόπιν έκδοσης σχετικού πρακτικού οριστικής
         .ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου από την ανωτέρω επιτροπή

 6Άρθρο
 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

           ,Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
    σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

     : Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις  
) α   0,07% Κράτηση ύψους        η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

         προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
,  σύμβασης       Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(  4  .4013/2011         44άρθρο Ν όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου
.4605/2019).Ν  
)    0,02%  β Κράτηση ύψους      υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης  του ΟΠΣ
ΕΣΗΔΗΣ,      ,  ,  , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς

   .       και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
           πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του

      . 6   36 Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ του άρθρου του
. 4412/2016ν
) γ   0,06%Κράτηση ύψους         η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής

         προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
,        σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης

  ( )   Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ    .  4412/2016  σύμφωνα με τον Ν ως
.ισχύει

     . 2198/22-03-94  24 (  43/33-03-1994)  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν άρθρο ΦΕΚ θα
      γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος   8%  ( )  ύψους υπηρεσίες   επί της

        0851.   καθαρής αξίας του τιμολογίου που αφορά στον ΚΑΕ Για την παρακράτηση
        ,     αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας η οποία θα χρησιμοποιηθεί από

         . τον ανάδοχο κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής Δήλωσής του
         Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος

        χαρτοσήμου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ
          Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία

    παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4%    .επί του καθαρού ποσού
          ,   Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας η οποία θα

        χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας
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  . φορολογικής δήλωσής του
     ,    Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές τα έξοδα της Τράπεζας

  . βαρύνουν τους δικαιούχους

 7 ΆΡΘΡΟ
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

          Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
       διενεργηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

   ,  και Κατάρτισης του Οργανισμού        η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
  αποφαινόμενο όργανο        για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα

          εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων
 ,           του αναδόχου στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως

          άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
      ,     αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης υπό τους όρους του

 132  . 4412/2016. άρθρου του ν

  8 ΑΡΘΡΟ
    ΠΑΡΑΛΑΒΗΤΟΥΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

         Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
,     .  3    .     11  συγκροτείται σύμφωνα με την παρ και την περ δ της παραγράφου του

 221  . 4412/2016. άρθρου του ν
       , Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα

    ,        με τα οριζόμενα στη σύμβαση μπορεί δε να καλείται να παραστεί και
  .     ,  εκπρόσωπος του αναδόχου Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η επιτροπή

: )       , παραλαβής α είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα εφόσον
         καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του

 , )       αποφαινομένου οργάνου β είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις
       ,    ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων σύμφωνα με τις

 3  4.       . παραγράφους και Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές
           Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα

      ,  δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης συντάσσεται
  ,      πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που

         διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
      αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων

          υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν
  . τις σχετικές ανάγκες

)     ,    , α Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα με
     ,   αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να

         ,  εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων με
    ,         έκπτωση επί της συμβατικής αξίας η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις

 .        ,  διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης η
        επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των

         παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
  ,      .πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση

)       ,   β Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα με αιτιολογημένη
       απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες

   ,        220. υπηρεσίες ή τα παραδοτέα με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
     Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο   (30) των τριάντα ημερών  από την

          ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει
     2    εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου ή πρωτόκολλο με

   3,       παρατηρήσεις της παραγράφου θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
. αυτοδίκαια
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  ,   ,     Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
 ,        του αναδόχου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι
        από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου

,             οργάνου στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
   6.3.1.      επιτροπής της παραγράφου Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε

         όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
   .     συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και

        καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
         προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών

.         πρωτοκόλλων Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
,   .παραλαβής δεν λαμβάνεται υπόψη

  -   (  220 .4412/2016)Απόρριψη Παραδοτέων Αντικατάσταση άρθρο Ν
        Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων

,         υπηρεσιών με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
   /     ,   αντικατάσταση των υπηρεσιών ή και παραδοτέων αυτών με άλλα που να είναι

     ,      σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται
   .         από την απόφαση αυτή Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της

   ,       συνολικής διάρκειας της σύμβασης η προθεσμία που ορίζεται για την
       25%   αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του της συνολικής

  ,      διάρκειας της σύμβασης ο δε ανάδοχος υπόκειται   σε ποινικές ρήτρες,
    218   .  4412/2016     5.2.2  σύμφωνα με το άρθρο του ν και την παράγραφο της
,   .παρούσας λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης

       /    Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που
           απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η

 ,       συνολική διάρκεια κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
.κυρώσεις

 9Άρθρο
     ΚΗΡΥΞΗΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

   Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υ   ποχρεωτικά έκπτωτος (  203  . 4412/2016)άρθρο του ν
             από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
  (από αυτήν        )με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας  με

   ,       απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ-
:γάνου

)α     . 7   105 .4412/2016   στην περίπτωση της παρ του άρθρου Ν περί κατακύρωσης και
 σύναψης σύμβασης

)β            στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
  /          τη σύμβαση ή και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρε-

,           ,   σίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις εντός του
    ,συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης

)γ              εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προ-
           βεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο πα-

   ,         ράτασης που του δοθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217
.4412/2016    Ν περί διάρκειας σύμβασης παροχής ,   υπηρεσίας με την επιφύλα-
   .ξη της επόμενης παραγράφου

         Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβα-
      ( ),      ση κατά την ως άνω περίπτωση γ η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδο-

 χο  ειδική όχληση,         203η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
.4412/2016        Ν και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις

     ,    ,   οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος προκειμένου να συμμορφωθεί μέσα σε
,           (15) προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών

     .    ,     από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης Αν η προθεσμία που τεθεί με την ει-
 ,  ,      ,  δική όχληση παρέλθει χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί  κηρύσσεται έκ-
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     (30)     πτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την άπρακτη
   . πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης     Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτω-

           τος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης
     .ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

  ,       ,  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλο-
,      ,     νται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του

 ,        αρμόδιου οργάνου το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παρο-
 ,  χή εξηγήσεων       αθροιστικά οι κυρώσεις οι οποίες περιγράφονται στη

   203 .4412/2016.διάταξη του άρθρου Ν

 10Άρθρο
  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

          Αν η υπηρεσία παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
         ,  χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με

  218 .  .4412/16,      το άρθρο Ν Ν επιβάλλονται εις βάρος του   ποινικές ρήτρες με
   . αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας

     :Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής
)α           για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

 50%        το της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται
  2,5%      ποινική ρήτρα επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ  των υπηρεσιών

  ,που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
)β       50%    5% για καθυστέρηση που υπερβαίνει το επιβάλλεται ποινική ρήτρα χωρίς

         ,ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα
)γ           οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρ-

          τητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβα-
         σης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτου-
 ,           σας αρχής αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες

         παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
            αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλή-

,ρως
     /  /    Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται συμψηφίζεται από με την αμοιβή του

. αναδόχου
           Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα
    .να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο

 11Άρθρο
 ΕΚΧΩΡΗΣΗ

         Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των
        ,υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση

      ,     εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του το οποίο μπορεί κατόπιν
  . .         .  έγκρισης του ΔΣ του ΟΑΕΔ να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του

 12Άρθρο
 ΑΝΩΤΕΡΑΒΙΑ

         ,  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος
     υποχρεούται μέσα σε  (20)  είκοσι μέρες     από τότε που συνέβησαν τα

,           περιστατικά τα οποία συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως
    . . . .και αιτιολογημένα προς τον ΟΑΕΔ

 13Άρθρο
     ΕΓΓΥΗΣΗΚΑΛΗΣΕΚΤΕΛΕΣΗΣΤΗΣΣΥΜΒΑΣΗΣ

     ’  .  ………………….   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ αριθ εγγυητική επιστολή
      ,    ………………..καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης της Τράπεζας
…………….,        5%  ισχύος το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό της συνολικής
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 ,     . . .,   συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι εγγυητική
  επιστολή ποσού € ……………………      ’ . 10/2021σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθ

. Διακήρυξη
      ,   Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την

 ολοκλήρωση           της προμήθειας από τον ΟΑΕΔ και την εκκαθάριση του συνόλου
      .των απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη

 14Άρθρο
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΥΜΒΑΣΗΣ

        ,     Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της μόνο σύμφωνα με
       132  . 4412/2016  τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου του ν και κατόπιν

    (  201   .  4412/2016),   γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου άρθρο του ν η οποία
   .   . εγκρίνεται από το Δ Σ του Οργανισμού

 15Άρθρο
 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

’      ,         ,  Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο
         Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε

 ,       οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση
          του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
    .  ,      του και αφορούν τον ΟΑΕΔ Επίσης υποχρεούται να μη γνωστοποιήσει μέρος ή

           το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση
 . του ΟΑΕΔ

        Ο Ανάδοχος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
         υπαλλήλους και συνεργάτες ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας

           και διασφαλίζει ότι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις
   . υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας

         ,Ως εμπιστευτικές πληροφορίες νοούνται όσες δεν είναι γνωστές σε τρίτους
       . ακόμη και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες

 16Άρθρο
 –  –  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1.       ,    Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
          συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΕΔ και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
      .παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της

2.            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται ότι η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους
     ,     όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης της Προκήρυξης και της

           Προσφοράς του και όπως αυτές θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ κατά την
  εκτέλεση της

3.  . . .            Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τον ΑΝΑΔΟΧΟ ως προς το είδος και την έκταση κάθε
 τυχόν  ελαττώματος τ  ,     .   ης προμήθειας μόλις αυτό γίνει εμφανές Αν ο

      ,   . . .ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση ο ΟΑΕΔ
           μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον με

    .κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου
4.     Σε περίπτωση οποιασδήποτε    παράβασης ή ζημίας   που προκληθεί σε

    ,      τρίτους από υπαιτιότητα του Αναδόχου υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς
 . αποκατάστασή της

5.           Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
  τήρηση της   ισχύουσας νομοθεσίας      ως προς το απασχολούμενο από αυτόν

    ,     προσωπικό και τους συνεργάτες του ενόψει της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
 .της Σύμβασης

6.          Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί
   15   (  138   182    ανήλικους κάτω των ετών άρθρα και της Διεθνούς Σύμβασης
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7.      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενεργεί    με επιμέλεια και φροντίδα,  ώστε να
   ,       εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα

     .αντίθετο προς το συμφέρον του ΟΑΕΔ    
8.          Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελ-

        ληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίαςως προς την επεξεργασία  των προ-
  σωπικών δεδομένων         που περιέρχονται σε γνώση του στο πλαίσιο της πα-

 . ρούσας σύμβασης
9.          Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις

 στους   ,   τομείς του περιβαλλοντικού κοινωνικοασφαλιστικού και
 ,  εργατικού δικαίου        ,  που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης το εθνικό

,       ,δίκαιο συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού
   ,     κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο οι οποίες απαριθμούνται στο

      . 4412/2016. Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν
          Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και

           βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
          αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της

    .ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους   
                      

 17Άρθρο
 ΠΛΗΡΗΣΣΥΜΦΩΝΙΑ

           Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που
     ,   επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής συνιστούν την

        πλήρη συμφωνία των μερών και υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης
,   ,     συμφωνίας συμπληρωματικής ή παράλληλης γραπτής ή προφορικής ή δήλωσης

    . γραπτής ή προφορικής των μερών

 18Άρθρο
  –  ΙΣΧΥΟΝΔΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

           Η παρούσα σύμβαση καθώς και κάθε διαφορά που απορρέει από αυτήν διέπεται
     .από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου

  ,       Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία
           ,  . . . . ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής ο ΟΑΕΔ και
         ,ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 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 δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
,       .οριζόμενα αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας

    10/2021Οι όροι της αριθμ   ,     (  ) ,  Διακήρυξης οι ως άνω διατάξεις νομικό πλαίσιο η
.  ………….αριθμ /……/……-…..-2021    . .  . . .  (απόφαση του ΔΣ ΟΑΕΔ κατακυρωτική

)       ,      απόφαση ισχύουν και ως όροι του παρόντος είτε γίνεται μνεία είτε μη αυτών
  .στο παρόν συμφωνητικό

  Σε πίστωση   ,     των ανωτέρω συμφωνηθέντων συντάχθηκε το παρόν σε
 (4)         ,τέσσερα όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε νόμιμα

     (3)      (1).έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τρία και ο δεύτερος ένα

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
  ΓΙΑ ΤΟΝΟΑΕΔ                                 TONΓΙΑ

‘’ANA ’’ΔΟΧΟ

 
 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 :  ’ . …./2021. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ Διακήρυξη υπ αριθ
 :        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ Τεχνική Προσφορά και ΟικονομικήΠροσφορά του Αναδόχου
 :    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓ Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
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