ΦΑΣΗ Α΄ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α΄ Φάση κλειστής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών
διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης
για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για
έως δώδεκα (12) μήνες.

Συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 31.200.000 €, με τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς
ΦΠΑ.
Ταξινόμηση κατά CPV:
79993000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων

Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Καλλιθέα Αττικής, 27.07.2022
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ο παρών διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια:
1)

Α’ Φάση : Προεπιλογή βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής των πέντε (5) πρώτων σε

σειρά κατάταξης οικονομικών φορέων, κατόπιν υποβολής αίτησης συμμετοχής.
2)

Β’ Φάση: Ανάθεση- κατόπιν υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την Α΄ Φάση της Προεπιλογής. Η Πρόσκληση στη Β’ Φάση
υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα απευθυνθεί στους οικονομικούς φορείς που θα
προεπιλεγούν.

Ι.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.

Επωνυμία : Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Ταχυδρομική διεύθυνση : Λεωφόρος Συγγρού, αριθ. 364, Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο : 216 809 1000
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tender.fm@snfcc.org
Αρμόδιος για πληροφορίες: Στέλλα Αθανασίου, Συντονίστρια Τεχνικών Εργασιών- Αρχιτέκτονας
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) : www.snfcc.org
Η ανώνυμη εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής (Δήμος Καλλιθέας),
Λεωφόρος Συγγρού 364 με ΑΦΜ: 998092132 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. ΓΕΜΗ:
008952201000 (εφεξής «ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» ή «Οργανισμός») συστάθηκε την 20.08.2009 δυνάμει της
από 26.03.2009 σύμβασης δωρεάς κυρωθείσας με το νόμο 3785/2009, ο οποίος δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ Α’ 138/7-8-2009 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας ειδικού
(κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.
ΝΙΑΡΧΟΣ» και των λοιπών εκ τρίτου συμβαλλομένων φορέων.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, φύλαξη,
συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση και η χρήση και αξιοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «ΚΠΙΣΝ») και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου το ΚΠΙΣΝ να
διατηρείται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό του, δηλαδή
τη φιλοξενία και προαγωγή δράσεων εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής.
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1.2

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης.

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων
(Hard & Soft FM Services) που συνδυαστικά εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των
κτιριακών εγκαταστάσεων της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε, για πέντε (5) έτη, και με δικαιώματα προαίρεσης για
την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως
δώδεκα (12) μήνες, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Αναλυτικά το αντικείμενο των υπηρεσιών της Σύμβασης καθώς και των δικαιωμάτων προαίρεσης
περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης, με τα δικαιώματα προαίρεσης, δηλαδή με το
δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και με το δικαίωμα
προαίρεσης για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες, ανέρχεται στο ποσό των
31.200.000 €, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 38.688.000 €, με ΦΠΑ. Η αξία αυτή αναλύεται
ως εξής:
Η αξία της Σύμβασης ανέρχεται σε 4.900.000 €, ανά έτος, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 6.076.000 €, ανά
έτος, με ΦΠΑ. Συνολικά, για τα πέντε (5), 24.500.000 €, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή 30.380.000 €, με
ΦΠΑ.
Η αξία του δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον απολογιστικές υπηρεσίες που μπορεί να
ανατεθούν σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας ανέρχεται σε 300.000 €, ανά έτος, χωρίς
ΦΠΑ, δηλαδή 372.000 €, ανά έτος, με ΦΠΑ. Συνολικά, για τα πέντε (5), 1.500.000 €, χωρίς ΦΠΑ,
δηλαδή 1.860.000 €, με ΦΠΑ.
Η αξία του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση της Σύμβασης έως και δώδεκα (12) μήνες
συμπεριλαμβανομένων και των επιπλέον απολογιστικών εργασιών που μπορεί να ανατεθούν
εντός του χρονικού αυτού διαστήματος παράτασης των έως και δώδεκα (12) μηνών, ανέρχεται
στο ποσό των 5.200.000 €, χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή στο ποσό των 6.448.000 €, με ΦΠΑ.

Οι οικονομικές προσφορές που θα υποβληθούν κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού είναι δυνατόν
να υπερβαίνουν μέχρι και 15 % τη συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, κατά τα αναλυτικά
οριζόμενα στη Διακήρυξη Β’ Φάσης.
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1.3

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις ως ακολούθως:

Α’ Φάση: Κατά την εν λόγω φάση με τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθεισών
αιτήσεων συμμετοχής θα εκδοθεί απόφαση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ως προς την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της σχετικής φάσης και στην οποία θα αναφέρονται οι κατάλληλοι
(προεπιλεγμένοι) οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα κληθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.

Β’ Φάση: Οι προεπιλεγμένοι οικονομικοί φορείς της Α’ Φάσης θα κληθούν με την αποστολή της
σχετικής Διακήρυξης Β’ Φάσης να υποβάλουν τεχνική και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με
την διαδικασία που θα περιγράφεται λεπτομερώς στην σχετική Διακήρυξη. Προϋπόθεση για την
απόκτηση

πρόσβασης

στο

κείμενο

της

Διακήρυξης

είναι

η

υπογραφή

δήλωσης

εμπιστευτικότητας, το περιεχόμενο της οποίας θα οριστεί από την ως άνω Διακήρυξη.

1.4

Προθεσμία παραλαβής, διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης συμμετοχής και

παροχή διευκρινίσεων.

Oι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της
εφαρμογής sourceONE της εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε. (εφεξής: «Ηλεκτρονικό
Σύστημα Διαγωνισμού»). Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του εν λόγω συστήματος
παρατίθενται στο Παράρτημα X της παρούσας. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
αιτήσεων συμμετοχής είναι η 09.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.

Τυχόν αιτήματα προς παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της παρούσας Πρόσκλησης θα
αποστέλλονται, αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού έως και δέκα
πέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.
Οι απαντήσεις θα αναρτώνται προς κάθε ενδιαφερόμενο στο Ηλεκτρονικό Σύστημα
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Διαγωνισμού το αργότερο έως και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των αιτήσεων συμμετοχής τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, και
β) όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της
Σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕ (με το
τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στην ιστοσελίδα της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε..

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
υποχρεούνται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 («Κανονισμός eIDAS»). Όλα τα έγγραφα που συντάσσουν οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών βιογραφικών)
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα, κατά τα παραπάνω.
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Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εγκαταστάσεων της
ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., εντός του πλαισίου ωρών από 10:00 έως και 17:00, σε έντυπη μορφή και σε
κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος Διαγωνισμού, μόνο την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
σε πρωτότυπη μορφή. Με την αίτηση συμμετοχής, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει, επί ποινή
αποκλεισμού, υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνει ότι: α) όλα
τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού ψηφιοποιημένα
(«σκαναρισμένα») αποτελούν ψηφιοποιημένη μορφή, κατά περίπτωση, από τα γνήσια
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχει στα χέρια του ή από τα γνήσια επίσημα αντίγραφα εκ των
πρωτοτύπων εγγράφων τα οποία (γνήσια επίσημα αντίγραφα) έχει στα χέρια του και β)
αναλαμβάνει την, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.,
σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της συνολικής διαδικασίας, να υποβάλει,
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, σε έντυπη μορφή, κατά περίπτωση, τα γνήσια πρωτότυπα
έγγραφα ή τα γνήσια επίσημα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων, ως προς όλα ή
ορισμένα έγγραφα που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, υποβάλλεται κοινή αίτηση
ενδιαφέροντος η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο.

Από τον υποψήφιο σημαίνονται, τα στοιχεία εκείνα της αίτησης που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος υποβάλλει στον οικείο υποφάκελο σχετική
δήλωση, στην οποία αναφέρει όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως
εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία της αίτησης συμμετοχής που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
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Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων
οικονομικός φορέας έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας και τους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

1.5 Δημοσιότητα.
α. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα Πρόσκληση απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι έλαβε αριθμό S: 2022/S 143-409558

β. Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο
Η παρούσα Πρόσκληση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ως ακολούθως:
https://www.snfcc.org/tenders

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτήθηκε, επίσης, στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού.

1.6

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) 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.
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.

II.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.

Γενικές Πληροφορίες
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2.1

Γλώσσα και λοιπές απαιτήσεις ως προς τα έγγραφα της αίτησης συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές έγγραφα συντάσσονται ή πρέπει να
είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη (η επίσημη μετάφραση) είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, έγγραφα συντεταγμένα στην αγγλική γλώσσα
επιτρέπεται να υποβάλλονται, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
και αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού. Τυχόν ενστάσεις
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

3.

Ευθύνη τήρησης της κείμενης νομοθεσίας

Για την εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των
σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

4.

Χρηματοδότηση Σύμβασης

Η δαπάνη που αντιστοιχεί στην αξία της Σύμβασης καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της
ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για τα έτη κατά τα οποία η Σύμβαση θα είναι σε ισχύ.

5.

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

Όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβληθεί από τους συμμετέχοντες είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
δύναται, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και τηρώντας τις αρχές της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να ζητεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι
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μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης.

6.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση συμμετοχής ως
υποψήφιος ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος υποψηφίου, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της
αίτησης συμμετοχής και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής 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 Πρόσκληση (βλ. Παράρτημα VΙI).

ΙΙΙ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

7.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία σύναψης 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 (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 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.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.
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Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

8.

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονομικός φορέας, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή στο
πρόσωπο ενός εκ των μελών του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

8.1

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους:

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

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και,
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα.

γ) απάτη, ήτοι απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις
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βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των
άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση,
νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), 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 (διασυνοριακή
απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103).

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103).

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της
Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139)).
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α 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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, (Ε.Π.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.

8.2

Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο 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/και
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β) όταν η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’
του όρου 8.2 της παρούσας Πρόσκλησης 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 Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Οι περ. α’ και β’ παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω
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 στο μέτρο που τηρεί τους
όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

8.3 Αποκλείεται επίσης από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οικονομικός φορέας ο
οποίος:

α) Εάν η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα VIIΙ της παρούσας.

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
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

γ) Εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε 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 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει
τουλάχιστον οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία μέλη του προσωπικού της ΚΠΙΝΣ Μ.Α.Ε. τα
οποία συμμετέχουν στη διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας ή μπορούν να επηρεάσουν την
έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό
συμφέρον που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την
ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας σύναψης Σύμβασης. Η σύγκρουση
συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: α) μέλη του προσωπικού της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, υπό ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος
της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών
οργάνων ή/και, β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ή/και γ)
τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως,
εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α' και β', τα οποία:
αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου
του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των
εγγράφων της Σύμβασης ή/και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.

ε) Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, περί
προηγούμενης εμπλοκής ή συμμετεχόντων οικονομικών φορέων δεν μπορεί να θεραπευθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
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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 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 με βάση την
παρούσα για την απόδειξη πλήρωσης των προϋποθέσεων που δηλώνονται στο Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης.

η) Εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε, 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 ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις παραπάνω
περιπτώσεις της παρούσας η περίοδος ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης
πράξης που βεβαιώνει στο σχετικό γεγονός.

8.4 Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 8.1, 8.2 και 8.3 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. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
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αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και
έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο
προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
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, με τελεσίδικη απόφαση, 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
στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η εν λόγω απόφαση.

8.5 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν αποδειχθεί ότι ο οικονομικός φορέας αποτελεί εξωχώρια εταιρία από
μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 ή από εξωχώρια εταιρία από κράτη που έχουν προνομιακό
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του
άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: α)
κράτος - μέλος της Ένωσης, ή β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή
γ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς Συμβάσεις
(ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δ) σε
τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α), β) και γ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει
διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση. Οι εξωχώριες εταιρίες από μη συνεργάσιμα κράτη
στον φορολογικό τομέα απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν επί του μετοχικού κεφαλαίου ή
να κατέχουν εταιρικά μερίδια στους υποψήφιους οικονομικούς φορείς ή σε οποιοδήποτε
μέτοχο/εταίρο αυτών μέχρι φυσικού προσώπου.
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8.6 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει,
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης.

8.7 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.

9.

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο Παράρτημα IX. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο για πεδίο δραστηριότητας συμβατό με το
αντικείμενο των προς ανάθεση υπηρεσιών.

10.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης Σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης οικονομικών
φορέων αθροιστικά τα μέλη της ένωσης) απαιτείται να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:
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10.1

Να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2018, 2019 και

2020 τουλάχιστον ίσο με το 150 % της συνολικής εκτιμώμενης ετήσιας αξίας, με το δικαίωμα
προαίρεσης επιπλέον απολογιστικών εργασιών, χωρίς ΦΠΑ. Δηλαδή, πρέπει να διαθέτουν μέσο
ετήσιο κύκλο εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2018, 2019 και 2020 τουλάχιστον ίσο με
7.800.000 €.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών

χρήσεων,

θα

πρέπει

να

πληροί

το

ελάχιστο

ως

άνω

επίπεδο

χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται
συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.
10.2

Να έχουν ρευστότητα, υπολογιζόμενη ως ο λόγος κυκλοφορούντος ενεργητικού προς

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, μεγαλύτερη του 1,2, όπως προκύπτει από το μέσο όρο του
παραπάνω λόγου με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών χρήσεων 2018, 2019
και 2020.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών

χρήσεων,

θα

πρέπει

να

πληροί

το

ελάχιστο

ως

άνω

επίπεδο

χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει
της έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί φυσικό πρόσωπο ή οικονομικό φορέα που δεν έχει
κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αντί του
παραπάνω λόγου, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή
διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (η «Καθαρή
Προσωπική Περιουσία»), με συνολική αγοραία αξία υπερβαίνουσα το ποσό των 2.600.000 €.
Για τον προσδιορισμό της Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη
περιοριστικώς τα ακόλουθα:
α)

καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν

νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και
β)

10.3

ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες.

Να διαθέτουν μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις
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χρήσεις 2018, 2019 και 2020, σε υπηρεσίες διαχείρισης κτιριακών υποδομών, τουλάχιστον ίσο
με 5.200.000 €.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής
επάρκειας για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των
δραστηριοτήτων του.

11.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων αθροιστικά τα
μέλη της ένωσης) απαιτείται να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:
11.1

Να έχουν εκτελέσει επιτυχώς στο διάστημα από 01.01.2018 έως την ημερομηνία

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού μία (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένη ή εν εξελίξει
σύμβαση με αντικείμενο παρόμοιες υπηρεσίες διαχείρισης κτιριακών υποδομών, με δημόσιο ή
ιδιώτη αντισυμβαλλόμενο, ετήσιας αξίας τουλάχιστον 2.600.000 € χωρίς ΦΠΑ.
Ως προς την παραπάνω απαίτηση, ισχύουν και οι ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις:
α)

Σε περίπτωση εν εξελίξει συμβάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα (1)

τουλάχιστον έτος παροχής υπηρεσιών.
β)

Σε περίπτωση η ανωτέρω σύμβαση έχει υλοποιηθεί από τον υποψήφιο ως μέλος

ένωσης oικονομικών φορέων, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό
συμμετοχής του.
11.2 Να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό με την κατάλληλη σύνθεση, εξειδίκευση και εμπειρία
ώστε να ανταποκρίνεται με τον βέλτιστο τρόπο στις απαιτήσεις και το τεχνολογικό περιβάλλον
των υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να διαθέτουν κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής τουλάχιστον
το εξής κατά κατηγορία εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό:
α)

Συντηρήσεις κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών αυτών:
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Είκοσι (20) άτομα τεχνικής ΠΕ η ΤΕ εκπαίδευσης Ηλεκρολόγου ή Μηχανολόγου
Πενήντα (50) εμπειροτέχνες τεχνικούς ολων των κατηγοριών (ηλεκτρολόγοι-υδραυλικοί,
ψυκτικοί, κτλ)

β)

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης :

Εκατόν πενήντα (150) άτομα.

11.3 Να διαθέτουν λογισμικό παρακολούθησης της υλοποίησης και εκτέλεσης τουλάχιστον των
υπηρεσιών συντήρησης, καθώς και επισήμανσης των απαιτούμενων εκτάκτων επεμβάσεων που
θα διαπιστώνονται από τον Ανάδοχο, ανά είδος υπηρεσίας και εγκατάσταση, το οποίο, πέραν
της «ιστορικότητας» εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αποθηκεύει, θα ενημερώνει σε
«πραγματικό χρόνο» και «on line» τον υπεύθυνο της Σύμβασης ή άλλα εξουσιοδοτημένα από
την Αναθέτουσα Αρχή άτομα του Φορέα.
12.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης οφείλουν να
διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας στα πεδία παροχής υπηρεσιών
συναφών με το αντικείμενο του Διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, να διαθέτουν πιστοποίηση:
•

ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση της Ποιότητας, ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από

διαπιστευμένο οργανισμό.
•

ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από

διαπιστευμένο οργανισμό.
•

ISO 45001 (ή OHSAS 18001:2007) για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία ή ισοδύναμο,

εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό.

Διευκρινίζεται ότι, εάν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ένωσης οικονομικών φορέων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα παραπάνω πρότυπα.
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Τα παραπάνω πρότυπα μπορούν να αντικαθίστανται από άλλα ισοδύναμα.

13.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων φορέων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του όρου 10 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα του όρου 11, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως
της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύουν ότι θα
έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης των εν
λόγω συνεργαζόμενων φορέων ή συμφωνητικού με τους εν λόγω συνεργαζόμενους φορείς,
δυνάμει των οποίων θα αποδεικνύεται η δέσμευσή τους όπως παράσχουν την απαιτούμενη
στήριξη προς τους συμμετέχοντες αναλόγως του αντικειμένου της οικείας δέσμευσης. Τα μέλη
ένωσης οικονομικών φορέων δύνανται να στηρίζονται σε ένα εκ των μελών τους ή οιονδήποτε
τρίτο οικονομικό φορέα για την πλήρωση των κριτηρίων των όρων 10 και 11 της παρούσας.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά
προσόντα του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου ή των διευθυντικών στελεχών της
επιχείρησης ή με τη σχετική επαγγελματική πείρα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, ωστόσο, να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν αυτοί θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ελέγχει, εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. απαιτεί από
τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί οιοδήποτε από τα
κριτήρια επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 παραπάνω.
Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που
δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι ως άνω λόγοι αποκλεισμού
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γίνεται κατόπιν πρόσκλησης από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. προς τον οικονομικό φορέα εντός τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης για κάθε τρίτο στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. Η παραπάνω διαδικασία αντικατάστασης
γίνεται μόνο μία φορά για τον ίδιο συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.

14. Υπεργολαβία

Στην περίπτωση κατά την οποία συμμετέχων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υποβάλλει: α) Υπεύθυνη Δήλωση
στην οποία θα δηλώνει τα στοιχεία της υπεργολαβίας [πλήρης επωνυμία του τρίτου φορέα και
το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης που θα του ανατεθούν υπεργολαβικά] και β) μαζί με το δικό του
ΕΕΕΣ και τα δικά του δικαιολογητικά, και το ΕΕΕΣ του προτεινόμενου υπεργολάβου, καθώς και
όλα τα δικαιολογητικά του όρου 17 της παρούσας που αφορούν τον υπεργολάβο. Στην
περίπτωση που o συμμετέχων οικονομικός φορέας αναφέρει στην αίτηση συμμετοχής του ότι
προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της Σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, η ΚΠΙΣΝ
Μ.Α.Ε. ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του όρου 8 της παρούσας και ότι
πληρούνται τα κριτήρια επιλογής, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση συνδρομής των παραπάνω
λόγων αποκλεισμού ή/ και μη πλήρωσης στο πρόσωπο του υπεργολάβου των εν λόγω κριτηρίων,
η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δύναται να αιτείται την αντικατάσταση του υπεργολάβου σε κάθε στάδιο της
παρούσας διαδικασίας και της εκτέλεσης της υπό ανάθεση Σύμβασης.

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες που απορρέουν από την
Σύμβαση λόγω της ανάθεσης τμήματος εκτέλεσης αυτής σε υπεργολάβους.

15. Εγγυητική Επιστολή

Για την έγκυρη συμμετοχή στην παρούσα Α’ Φάση της διαδικασίας σύναψης της προς ανάθεση
Σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (αιτούντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, αξίας 68.000 €, συντασσόμενη σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος IV της παρούσας. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
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οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για ένα (1) έτος από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
ως ορίζεται δυνάμει της παρούσας, άλλως η αίτηση συμμετοχής απορρίπτεται.

Οι εν λόγω εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. 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 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.

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. μπορεί, πριν από τη λήξη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, να ζητά από τον
υπέρ ου η εγγυητική επιστολή υποψήφιο να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος αυτής.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, εάν δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσης αυτής, μετά την
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της επιλογής της παρούσας Α΄ Φάσης και την αποστολή
στους προεπιλεγμένους οικονομικούς φορείς της σχετικής Διακήρυξης Β’ Φάσης.

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο συμμετέχων οικονομικός φορέας α) αποσύρει την
αίτηση συμμετοχής του ή β) αν παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες αναφορικά με κριτήρια
βάσει των οποίων πραγματοποιείται η διαδικασία ποιοτικής επιλογής βάσει της παρούσας.

IV.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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16.

Προκαταρκτική απόδειξη κατά τη Α’ Φάση

16.1

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς: α) δεν

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις του όρου 8 της παρούσας και β) πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής των όρων 9 έως 11 της παρούσας και τις προϋποθέσεις του όρου 12 της
παρούσας, προσκομίζουν, κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, επί ποινή αποκλεισμού,
το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό 2016/7 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το Παράρτημα ΙI. Το ΕΕΕΣ φέρει
υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να
υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας
υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους οικονομικού φορέα, στο ΕΕΕΣ, ο
οικονομικός φορέας αποσύρει την αίτηση συμμετοχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ
νέου με την υποβολή επικαιροποιημένου ΕΕΕΣ.

Δηλώνεται ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμπληρώσουν μόνο την
ενότητα α του μέρους IV του ΕΕΕΣ, χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη
ενότητα του μέρους IV του ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή
του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στον όρο 8 της παρούσας και ταυτόχρονα να
επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
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ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος
του λόγου αποκλεισμού του όρου 8.3 της παρούσας ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου
3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 8.3 της παρούσας,
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, και από τους
τρίτους φορείς του όρου 13 της παρούσας και του υπεργολάβους του όρου 14 της παρούσας.

16.2

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού του όρου 8 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για την
παρούσα διαδικασία. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών
φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος
της ένωσης.

17. Αποδεικτικά μέσα πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας Πρόσκλησης

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής με την υποβολή του ΕΕΕΣ και των
αποδεικτικών μέσων του παρόντος όρου, κατά την υποβολή προσφορών κατά την Β’ Φάση και
κατά τη σύναψη της Σύμβασης.
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Σε περίπτωση ένωση οικονομικών φορέων, τα δικαιολογητικά του παρόντος όρου υποβάλλονται
για κάθε μέλος της ένωσης αυτής, υποβάλλεται δε επιπλέον συμφωνητικό σύστασης της εν λόγω
ένωσης, στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα ποσοστά συμμετοχής των μελών στην ένωση,
καθώς και το μέλος αυτής που ορίζεται ως συντονιστής (leader). Τα, κατά περίπτωση,
δικαιολογητικά του παρόντος όρου υποβάλλονται και από τους τρίτους φορείς του όρου 13 της
παρούσας και του υπεργολάβους του όρου 14 της παρούσας.

17.1

Αποδεικτικά μέσα περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του όρου 8 οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σωρευτικά, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους 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 έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον
όρο 8.1 της παρούσας.

β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 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 ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Επίσης, υποβάλλεται 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.
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γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, 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 ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. Επίσης, υποβάλλεται 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 εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Ως προς την περ. β του όρου 8.3 της παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του. Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα: 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
Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. ii)
Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 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 εμφανίζονται στο taxisnet, 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 έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από
το Γ.Ε.Μ.Η..

ε) Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του όρου 8.3 της
παρούσας.
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στ) Ως προς τον όρο 8.6 της παρούσας, υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος οικονομικού
φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπλέον, προς απόδειξη μη συνδρομής των προϋποθέσεων του λόγου αποκλεισμού του όρου
8.5 της παρούσας, προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
μετοχές-εταιρικά μερίδια είναι ονομαστικές/-ά, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.

β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων του οικονομικού φορέα και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας, το μέγιστο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής
της αίτησης συμμετοχής.

γ) Παρουσίαση (σε μορφή “εταιρικού δένδρου”) της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης του
οικονομικού φορέα και όλων των απώτερων μετόχων αυτού μέχρι εντοπισμού σε ποσοστό
συμμετοχής τουλάχιστον 99% είτε αα) των απώτατων φυσικών προσώπων μετόχων/εταίρων είτε
ββ) εταιρίας εισηγμένης σε χρηματιστήριο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) είτε γγ) εταιρίας τα δικαιώματα
ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment
firms), εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρίες
διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την
προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρίες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Η παρουσίαση αυτή συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με
την οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία της παρουσίασης είναι κατά την ημέρα υποβολής της
προσφοράς αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση αδυναμίας καταγραφής του συνόλου ή ποσοστού
των απώτερων μετόχων των μετόχων του οικονομικού φορέα, ο οικονομικός φορέας εξηγεί με
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υπεύθυνη δήλωση τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατη η όποια τυχόν καταγραφή των
απώτερων μετόχων και η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. επιφυλάσσεται να εξετάσει τους σχετικούς ισχυρισμούς.
Για τις υπό ββ) και γγ) περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου γ) προσκομίζονται επί πλέον και
τα υπό ε) δικαιολογητικά.

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου ότι στην μετοχική σύνθεση της εταιρίας και των απώτερων
μετόχων αυτής δεν συμμετέχει εξωχώρια εταιρία από μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό
τομέα κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013 ούτε εξωχώρια
εταιρία από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον
κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ε) Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης των υπό β), γ) και δ) δικαιολογητικών αα) οι
οικονομικοί φορείς που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες και ββ)
οι οικονομικοί φορείς τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού
(asset/fund managers) ή εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρίες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό
που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι
εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής:

- Σε περίπτωση εισηγμένης εταιρίας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το οικείο
Χρηματιστήριο ή υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα συνοδεύομενη από οποιοδήποτε
έγγραφο από το οποίο δύναται να προκύπτει η εισαγωγή των μετοχών της σε χρημαστηριακή
αγορά, κατά τα παραπάνω οριζόμενα.

- Σε περίπτωση εταιριών τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες
επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού
(asset/fund managers) ή εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private
equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρίες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό
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που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι
εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α., προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση
με αναφορά στις ως άνω εταιρίες και τα ποσοστά των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν και
οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ως άνω εποπτεία.

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου
δικαιολογητικού, ακόμη και για τους μετόχους των μετόχων των οικονομικών φορέων,
προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχει ο λόγος αποκλεισμού του όρου 8.5 της παρούσας.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση όλων 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 στον όρο 8 της παρούσας ή/ και παραπάνω, 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 συμμετέχοντος
οικονομικού φορέα 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 στον όρο 8 της παρούσας ή/ και
παραπάνω.

Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της
παρούσας.

17.2

Αποδεικτικά μέσα καταλληλότητας προς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
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εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι

σε

κράτος

μέλος

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

προσκομίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος IX, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 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 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 Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Οι ένορκες
βεβαιώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας.

17.3

Αποδεικτικά μέσα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του φορέα.

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των όρων 10.1 και 10.3, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υποχρεούται στην
κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση συμμετέχοντος οικονομικού φορέα που δεν έχει
κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί του ετήσιου κύκλου εργασιών και του
«ειδικού» ετήσιου κύκλου εργασιών εκάστου έτους των ετών 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας, και η κατάθεση των αντίστοιχων φορολογικών
δηλώσεων των αντίστοιχων οικονομικών χρήσεων. Σε περίπτωση που από τις δημοσιευμένες
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή από τις φορολογικές δηλώσεις δεν συνάγεται ο
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απαιτούμενος «ειδικός» ετήσιος κύκλος εργασιών, θα υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας και, επιπλέον, σχετική βεβαίωση
ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του όρου 10.2, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
των ετών 2018, 2019 και 2020, εφόσον ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υποχρεούται στην
κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Σε περίπτωση συμμετέχοντος φυσικού προσώπου ή
οικονομικού

φορέα

που

δεν

έχει

κατά

νόμο

υποχρέωση

δημοσίευσης

ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση βεβαιώσεων τραπεζών ή
άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., με ημερομηνία έκδοσης το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, σχετικά με το ύψος των καταθέσεων μετρητών
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή/και βεβαίωση, με ημερομηνία έκδοσης ομοίως το αργότερο
δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, από τράπεζα,
επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή μέλος χρηματιστηρίου, θεματοφύλακα που
λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α., ως προς την αγοραία αξία
των ρευστοποιήσιμων και μεταβιβάσιμων κινητών αξιών του εν λόγω οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, τα
παραπάνω δικαιολογητικά και δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για έκαστο των μελών της
ένωσης. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση
της παρούσας.

17.4

Αποδεικτικά μέσα τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και πιστοποιητικών

ποιότητας

Για την απόδειξη της απαιτούμενης ελάχιστης εμπειρίας του όρου 11.1, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν εναλλακτικά ή σωρευτικά κατά περίπτωση: Πιστοποιητικά αναθετουσών αρχών,
επιστολές,

δηλώσεις/βεβαιώσεις

ιδιωτών αντισυμβαλλομένων του συμμετέχοντος

ή

οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο έγγραφο προερχόμενο από αναθέτουσα αρχή ή τον ιδιώτη
αντισυμβαλλόμενο του συμμετέχοντος, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο εκάστου.
Συμπληρωματικά, δύνανται να προσκομίζονται επιπλέον αντίγραφα συμβάσεων, τιμολόγια,
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ώστε από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά να προκύπτει σωρευτικά το σύνολο των κριτηρίων
της ελάχιστης απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας των όρων 11.1..
Για την απόδειξη των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας του όρου 11.2, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: α) Για την περ. α): ως προς τα είκοσι (20) άτομα τεχνικής ΠΕ η ΤΕ εκπαίδευσης
Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου, προς τεκμηρίωση των ως άνω απαιτούμενων προσόντων,
εναλλακτικά, είτε i) πιστοποιητικά εκπαίδευσης στο αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο και κατοχής
των απαραίτητων αδειών καθώς και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των οικείων
στελεχών σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος III Α της παρούσας, είτε ii) υπεύθυνες
δηλώσεις, συντεταγμένες σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Β της παρούσας, για καθένα από τα
δηλούμενα στελέχη, υπογεγραμμένες από τα εν λόγω στελέχη, είτε ιδιοχείρως, με βεβαίωση
του γνησίου της ιδιόχειρης υπογραφής από δημόσια ή δημοτική αρχή, είτε ηλεκτρονικά, μέσω
ηλεκτρονικής υπογραφής του όρου 1.4 της παρούσας, είτε μέσω της οικείας πλατφόρμας του
gov.gr. Ως προς τους πενήντα (50) εμπειροτέχνες τεχνικούς όλων των κατηγοριών (ηλεκτρολόγοιυδραυλικοί, ψυκτικοί, κτλ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται το πλήθος του
προσωπικού. β) Για την περ. β), υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται το πλήθος του
προσωπικού..
Για την απόδειξη των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας του όρου 11.3 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν, εναλλακτικά ή σωρευτικά κατά περίπτωση, Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος VI, άλλως βεβαιώσεις ή επιστολές ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
αποδεικτικό έγγραφο.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της
παρούσας.

Για την απόδειξη τήρησης διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του όρου 12, οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν τα οικεία πιστοποιητικά εν ισχύ.

17.5

Δικαιολογητικά νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης

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 σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
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την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του
νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της
παρούσας. Επισημαίνεται ότι από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η
εξουσία του προσώπου που υπογράφει κάθε έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα που έχει τη μορφή νομικού προσώπου και υπογράφεται από αυτό (λ.χ. ΕΕΕΣ,
υπεύθυνες δηλώσεις κ.λπ.).

IV.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

18 Περιεχόμενο Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού και
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού:

(α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη, της
πλήρωσης εκ μέρους του συμμετέχοντος των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παρούσας.
(β) όλα τα αποδεικτικά συμμετοχής, καταλληλότητας, οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των όρων 8, 9, 10 και 11 της
παρούσας.
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(γ) τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του όρου 12 της
παρούσας.
(δ) την Εγγύηση συμμετοχής του όρου 15 της παρούσας.
(ε) Το Παράρτημα VIΙ καταλλήλως υπογεγραμμένο.
(στ) Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των όρων 1.4 και 14 της παρούσας.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας της Α’ ή της Β’ Φάσης, μπορεί
να ζητηθεί από τους υποψήφιους να υποβάλλουν επικαιροποιημένα όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά των προηγούμενων παραγράφων, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή ακολουθεί η υποβολή φυσικού φακέλου σύμφωνα με τον όρο
1.4 της παρούσας.

19 Ηλεκτρονική αποσφράγιση/ Αξιολόγηση Φακέλων Αιτήσεων Συμμετοχής

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. θα προβεί σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των αιτήσεων συμμετοχής
σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και πριν από την
ηλεκτρονική αποσφράγιση, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. κοινοποιεί στους υποψηφίους το σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων.

Στη συνέχεια, η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. προβαίνει σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποβληθέντων
φακέλων.

Ακολούθως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ελέγχει τη συμμόρφωση των
υποβληθέντων φακέλων προς τους επιμέρους όρους της παρούσας, ενόψει αξιολόγησης της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής από έκαστο των συμμετεχόντων οικονομικών
φορέων και συντάσσει πρακτικό με το όποιο εισηγείται την αποδοχή των αιτήσεων των
πληρούντων τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τον αποκλεισμό των λοιπών οικονομικών φορέων,
35

ως προς τους οποίους δεν προέκυψε συμμόρφωση προς τα εν λόγω κριτήρια, την κατάταξη των
αποδεκτών οικονομικών φορέων σε φθίνουσα σειρά βάσει του συνολικού ειδικού κύκλου
εργασιών για τα έτη 2018- 2019- 2020, και τους πέντε (5) φορείς, οι οποίοι βρίσκονται στις πέντε
(5) πρώτες θέσεις του πίνακα κατάταξης και πρέπει να προεπιλεγούν.

Στην περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής είναι
μικρότερος από πέντε (5), η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας μόνο τις
υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.
Σε περίπτωση ίσου συνολικού ειδικού κύκλου εργασιών μεταξύ του πέμπτου στη σειρά
κατάταξης φορέα και των επομένων, προεπιλέγονται όλοι αυτοί οι φορείς, καθ’ υπέρβαση του
ορίου των πέντε (5) φορέων.

Επί της αξιολόγησης της Α΄ Φάσης εκδίδεται εν συνεχεία απόφαση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. περί των
αιτήσεων συμμετοχής που κρίθηκαν αποδεκτές, πληρούσες το σύνολο των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής, περί των αιτήσεων που κρίθηκαν απορριπτέες, με συναφή αιτιολογία, καθώς και περί
των προεπιλεγέντων φορέων. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
σε όλους τους συμμετέχοντες.
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Ενστάσεις

Κάθε Διαγωνιζόμενος που έχει ή είχε συμφέρον στην ανάθεση της συγκεκριμένης Σύμβασης και
έχει υποστεί ή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της ΚΠΙΣΝ
Μ.Α.Ε. κατά παράβαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ελληνικού δικαίου έχει το
δικαίωμα να προσφύγει κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., ενώπιον της
τελευταίας, προσδιορίζοντας τις νομικές και πραγματικές ενστάσεις του και δικαιολογώντας το
αίτημά του εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της
σχετικής πράξης ή της παράλειψης.
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Ματαίωση της διαδικασίας
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Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, μετά από γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου της. 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. Σε περίπτωση ματαίωσης, ουδείς οικονομικός
φορέας δικαιούται αποζημίωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
Παράρτημα ΙI «Ευρωπαϊκό Έγγραφο Ενιαίας Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»
Παράρτημα ΙΙI Α «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ»
Παράρτημα ΙΙΙ Β «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 17.4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»
Παράρτημα ΙV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Α΄ΦΑΣΗΣ»
Παράρτημα V «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»
Παράρτημα VI «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ»
Παράρτημα VII «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
Παράρτημα VIII «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 8.3 ΠΕΡ. α’ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ»
Παράρτημα IX «ΜΗΤΡΩΑ»
Παράρτημα X «Οδηγίες για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ (Α) – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι πολύ γνωστό ως υπερσύγχρονο,
πολύ-λειτουργικό και περιβαλλοντικά υποδειγματικό Κέντρο Πολιτισμού, Παιδείας, Τέχνης και
αναψυχής διεθνούς εμβέλειας.

Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Κέντρου συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα .

α/α

Επιφάνεια
(m2)

Είδος

1

Κτίριο Όπερας (Ελληνική Λυρική
Σκηνή, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος,
Εναλλακτική Σκηνή, Αίθουσες
προβών, Σχολή χορού, Φάρος)

2

Κτίριο Βιβλιοθήκης (Εθνική
Βιβλιοθήκη Ελλάδος, Γραφεία ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ, σημεία εστίασης και πώλησης
δώρων)

3

Κτίριο Στάθμευσης Αυτοκινήτων

4

Κτίριο Συντήρησης

5

Κτίριο Διαχείρισης Απορριμμάτων
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Χρήση

33.300

Ελληνική Λυρική
Σκηνή

21.000

Εθνική Βιβλιοθήκη
Ελλάδος και ΚΠΙΣΝ
ΜΑΕ

32.000

Στάθμευση
Αυτοκινήτων

860

Γραφεία Συντηρητή

135

Συγκέντρωση
Απορριμμάτων

6

Κτίριο Κέντρου Επισκεπτών /
Περίπτερο καναλιού

720

Ενημέρωση
επισκεπτών και
σημείο εστίασης

7

Κτίριο Καφέ Πάρκου

55

Σημείο εστίασης

8

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

210.000

Εξωτερικός χώρος

Οι βασικές λειτουργίες του Κέντρου Πολιτισμού περιγράφονται πολύ συνοπτικά στα ακόλουθα:

Εθνική Λυρική Σκηνή
Το κτίριο της Όπερας στεγάζει την Εθνική Λυρική Σκήνη και υποστηρίζει ποικιλία εκδηλώσεων
και παραστάσεων μέσω δύο βασικών σκηνών, της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος και της
Εναλλακτικής Σκηνής. Το κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής περιλαμβάνει επίσης την σχολή
χορού, αίθουσες προβών, γραφειακούς και άλλους υποστηρικτικούς χώρους, καθώς και το
εστιατόριο Delta. Η Αίθουσα είναι συγκρίσιμη με τις καλύτερες σύγχρονες λυρικές σκηνές στην
Ευρώπη.

Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος
Το κτίριο της Βιβλιοθήκης στεγάζει την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και τα αναγνωστήρια της, και
αποτελείται από τρία επίπεδα με τον Πύργο Βιβλίων να δεσπόζει στο κέντρο της. Το Ισόγειο
περιέχει μια σειρά αιθουσών studio (ηχογράφησης, ραδιοφωνικών εκπομπών, κ.τ.λ.), ειδικό
χώρο σχεδιασμένο για παιδιά, κτλ.
Η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος έχει αναπτύξει μια τεράστιας αξίας συλλογή, περίπου 2.000.000
τεκμηρίων ενώ στα βιβλιοστάσια και στα θησαυροφυλάκια της βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες
βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά καθώς και ειδικές συλλογές. Το δανειστικό τμήμα περιλαμβάνει
περίπου 40.000 τεκμήρια ενώ πλήθος κοινού κάθε ηλικιακής κατηγορίας επισκέπτεται το ΚΠΙΣΝ
για να δανειστεί βιβλία και να προσεγγίσει πλούσια έντυπα και σχετικό ψηφιακό υλικό. Η Εθνική
Βιβλιοθήκη Ελλάδος διαθέτει οκτώ αναγνωστήρια συνολικής χωρητικότητας 725 θέσεων, και
εκατοντάδες αναγνώστες χρησιμοποιούν τα αναγνωστήρια και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
του τμήματος Δανειστικής Συλλογής της Βιβλιοθήκης.

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
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Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος καταλαμβάνει σχεδόν το σύνολο της έκτασης του ΚΠΙΣΝ και αποτελεί
τον μεγαλύτερο δημόσιο μεσογειακό κήπο στον κόσμο, αλλά και σημείο αφετηρίας στη
στρατηγική προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του κοινού.
Φιλοξενεί μια πληθώρα φυτικών ειδών όπως ελιές, σχίνα, κουμαριές, χαρουπιές, κουτσουπιές,
δάφνες, κυπαρίσσια αλλά και μια πολύ μεγάλη ποικιλία ελληνικών αυτοφυών αρωματικών
φυτών. Εκτείνεται σε επιφάνεια 210.000 μ2 και εντός του οποίου περιέχονται σημεία εστίασης,
σημεία διεξαγωγής εκδηλώσεων, χώροι παιδικών χαρών, χώροι αθλητικών οργάνων και
άθλησης.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΜΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ)
Τα γραφεία του ΚΠΙΣΝ περιέχονται στο κτίριο της Βιβλιοθήκης. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος αποτελεί έναν δημόσιο χώρο, με ελεύθερη πρόσβαση και διαπλαστική
συμμετοχή του κοινού σε ένα πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών
και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και δράσεων, ενώ παράλληλα η ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ έχει αναπτύξει τον
δικό της προγραμματισμό πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων. Στα πέντε
σχεδόν χρόνια λειτουργίας του, το ΚΠΙΣΝ έχει εδραιωθεί ως ένας από τους δημοφιλέστερους
προορισμούς ψυχαγωγίας, μάθησης και άθλησης στην Αττική, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
επίκεντρο πολιτιστικής δράσης και δημιουργίας όπως περιγράφεται στις επόμενες
παραγράφους.

Επισκεψιμότητα
Το 2017 ο αριθμός επισκεψιμότητας ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια. Η αύξηση της επισκεψιμότητας
συνεχίστηκε και το 2018 όπου το ΚΠΙΣΝ δέχτηκε 5,3 εκατομμύρια επισκέψεις, αυξάνοντας την
επισκεψιμότητα. Το 2019 η επισκεψιμότητα του ΚΠΙΣΝ συνέχισε να αυξάνεται, φτάνοντας τα 6,3
εκατομμύρια επισκέψεις, σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σχέση με το 2018. Το 2020 και το
2021, οι χρονιές της πανδημίας, των μέτρων και των αποστάσεων, οδήγησαν σε μείωση της
επισκεψιμότητας του κοινού, με τις επισκέψεις να φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια το 2020 και τα
2,8 εκατομμύρια το 2021.

Δράσεις και Εκδηλώσεις
Το 2017 φιλοξενήθηκαν δεκάδες συνέδρια και εκδηλώσεις ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν
3.500 δράσεις. Το ΚΠΙΣΝ φιλοξένησε το 2018 περίπου 3.000 δράσεις και εκδηλώσεις. Το 2019
παρουσιάστηκε για μια ακόμη χρονιά, ένας πλούσιος προγραμματισμός με τις συνολικές δράσεις
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και εκδηλώσεις να φτάνουν τις 3.500 και τους συμμετέχοντες τους 593.100. Το 2020 και το 2021,
εν μέσω της τρέχουσας πανδημίας, πραγματοποιήθηκαν περίπου 3.600 εκδηλώσεις ανά έτος
στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ αλλά και διαδικτυακά.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά το αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών και
οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Οικονομικών φορέων / Αναδόχων. Αναλυτική περιγραφή
των απαιτούμενων υπηρεσιών και υποχρεώσεων θα περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη της Β’
Φάσης του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι προεπιλεγέντες Οικονομικοί Φορείς θα
έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού να επισκεφθούν και να
επιθεωρήσουν τους χώρους των εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ, που επιθυμούν.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι οικονομικοί φορείς
/ ανάδοχοι υποχρεούνται:
α) να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και
β) να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά
πρωτόκολλα για την προφύλαξη από τη μετάδοση του ιού SARS -COVID19, καθώς
και οποιαδήποτε άλλη επιδημία/ πανδημία τυχόν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της Σύμβασης.
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Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων & εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services)
(Ταξινόμηση κατά CPV: 79993000-1 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων)
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών γενικής διαχείρισης και ειδικών
υπηρεσιών με αντικείμενο κατά κύριο λόγο την τακτική -προγραμματισμένη και έκτακτηεπεμβατική συντήρηση και καθαριότητα του συνόλου των κτιριακών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ συμπεριλαμβανομένου και του
Περιβάλλοντος Χώρου (Πάρκο). Οι εγκαταστάσεις αυτές περιγράφονται συνοπτικά στην
προηγούμενη παράγραφο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που συνιστούν το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφονται
συνοπτικά στα επόμενα:
Κατηγορία Α – Γενική Διαχείριση
Α:1

Ενοποίηση και συντονισμός

Α:2

Υγιεινή και Ασφάλεια

Α:3

Γενικές απαιτήσεις Διαχείρισης Σύμβασης

Α:4

Σχέδιο Διαχείρισης Υπηρεσιών (Service Delivery Plan)

Α:5

Διαχείριση Πυρασφαλείας

Α:6

Άδειες Εργασίας

Α:7

Διαχείριση Προσβασιμότητας

Α:8

Διαχείριση Ρίσκου

Α:9

Ικανοποίηση Χρηστών

Α:10

Αναφορές

Α:11

Εσωτερικός Έλεγχος Απόδοσης

Α:12

Σχέδιο Ανάνηψης Καταστροφών και Διατήρησης Λειτουργίας

Α:13

Συστήματα Ποιότητας

Α:14

Διαχείριση και Εκπαίδευση Προσωπικού

Α:15

Επιλογή και Διαχείριση Υπεργολάβων

Α:16

Στατιστικά Στοιχεία

Α:17

Σχέδιο Εξόδου και Μεταβίβασης Υπηρεσιών

Α:18

Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση

Κατηγορία Β – Περίοδος Προετοιμασίας
Β:1

Υποχρεώσεις Αναδόχου
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1. Σχέδιο Κινητοποίησης
2. Συνεργασία με Χρήστες
3. Οργάνωση Λογισμικού
4. Αρμοδιότητες και Ευθύνες κατά την περίοδο μετάβασης

Κατηγορία Γ – Υπηρεσίες Συντήρησης
Γ:0

Γενικές Απαιτήσεις
1. Προγράμματα Συντήρησης
2. Διαχείριση Παγίων (Asset management)
3. Διαχείριση υλικών και ανταλλακτικών

Γ:1

Γενική Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

Γ:2

Συντήρηση - Συστήματα Αερισμού-Κλιματισμού

Γ:3

Καθαρισμός Δικτύων Αέρα

Γ:4

Συντήρηση-Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας

Γ:5

Συντήρηση - Ανελκυστήρες

Γ:6

Συντήρηση - Συστήματα Ασφάλειας και Επιτήρησης

Γ:7

Συντήρηση Όψεων και Οικοδομικών Στοιχείων

Γ:8

Έκτακτες Υπηρεσίες Συντήρησης

Γ:9

Αντικατάσταση Λαμπτήρων

Γ:10

Συντήρηση-Συστήματα Ελέγχου Εισόδου Οχημάτων

Γ:11

Λειτουργία και Συντήρηση- Σύστημα BMS

Γ:12

Συντήρηση – Ηλεκτρικές Γεννήτριες

Γ:13

Συντήρηση – Μετασχηματιστές & Ηλεκτρικοί Υ/Σ

Γ:14

Συντήρηση – Οπτικοακουστικά Συστήματα

Γ:15

Συντήρηση -Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

Γ:16

Συντήρηση – Ειδικά μηχανήματα Γραφείου

Γ:17

Συντήρηση – Συστήματα Ηχητικών και λοιπών ανακοινώσεων

Γ:18

Συντήρηση – Μηχανισμοί Θυρών και Παραθύρων

Γ:19 Ηλεκτρικά Οχήματα (Electric Vehicles)
Γ:20 Συντήρηση – Συστήματα UPS
Γ:21

Συντήρηση – Ειδικά Συστήματα
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1. Σύστημα Παρακολούθησης Στεγάστρου
2. Σύστημα Σεισμικής Μόνωσης Κτιρίων
3. Συστήματα και Μηχανισμοί Θεατρικών Σκηνών
4. Συστήματα Βιβλιοθήκης
5. Συστήματα Αντίστροφης Ώσμωσης
6. Συστήματα Γεωτρήσεων
7. Συστήματα Καναλιού
8. Σύστημα Φ/Β
9. Σύστημα επεξεργασίας γκρίζου νερού
10. Σύστημα Σιντριβανιού Καναλιού
Κατηγορία Δ – Υπηρεσίες εξωτερικών χώρων
Δ:1

Συντήρηση Πάρκου (υπηρεσίες συντήρησης σκληρών επιφανειών μόνο)

Δ:2

Αποχιονισμός

Δ:3

Συντήρηση και καθαρισμός Καναλιού

Κατηγορία Ε – Απαιτήσεις συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
Ε:0

Γενικές Απαιτήσεις

Ε:1

Υγιεινή Αέρα και Νερού

Ε:2

Επιθεωρήσεις-Πιστοποιητικά Κρατικών Φορέων

Ε:3

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Κατηγορία ΣΤ – Υπηρεσίες υποστήριξης εκδηλώσεων και φιλοξενίας
Κατηγορία Ζ – Υπηρεσίες καθαριότητας
Ζ:0

Γενικές Απαιτήσεις

Ζ:1

Συνήθεις Καθαρισμοί

Ζ:2

Εντατικοί Καθαρισμοί (Deep Cleaning)

Ζ:3

Καθαρισμοί Εξωτερικών Χώρων

Ζ:4

Εσωτερικοί Καθαρισμοί Υαλοπετασμάτων-Παραθύρων

Ζ:5

Εξωτερικοί Καθαρισμοί Υαλοπετασμάτων-Παραθύρων
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Ζ:6

Καθαρισμοί Τεχνολογικών Χώρων

Ζ:7

Έκτακτοι Καθαρισμοί

Ζ:8

Καθαρισμοί Ηλεκτρονικών Συσκευών

Ζ:9

Καθαρισμοί Διακόσμησης-Έργων Τέχνης

Ζ:10

Καθαρισμοί Κουρτινών- Σκιαδίων

Ζ:11

Απεντόμωση-Μυοκτονία

Κατηγορία Η – Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης
Η:1

Υπηρεσίες Ταχυδρομείου

Η:2

Υπηρεσίες Κούριερ

Η:3

Μικρό-εργασίες

Η:4

Εσωτερικές μετακινήσεις

Η:5

Συντήρηση και συμπλήρωση Σήμανσης

Η:6

Διαχείριση Επίπλωσης και Κινητού Εξοπλισμού

Κατηγορία Κ – Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων

Κατηγορία Λ – Πρώτες Βοήθειες και Ιατρικές Υπηρεσίες

Κατηγορία Μ –Λογισμικό παρακολούθησης, πιστοποίησης και αξιολόγησης υπηρεσιών (CAFM)

Κατηγορία Ν – Υπηρεσίες λήψης και προώθησης αιτημάτων (HELPDESK)

Κατηγορία Ο – Διαχείριση εκτάκτων – επεμβατικών υπηρεσιών
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ΜΕΡΟΣ (Β) – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εκτιμώμενη συνολική αξία της Σύμβασης, χωρίς προαιρέσεις και χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στο
ποσό των 24.500.000 € και αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Περιγραφή

Υπηρεσίες
διαχείρισης
κτιρίων &
εγκαταστάσεων
(Hard & Soft
FM Services)

Συνολική
Συνολική
Ετήσια
Εκτιμώμενη
Εκτιμώμενη
Αξία (χωρίς
Αξία (χωρίς
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

4.900.000 €

24.500.000
€

Το βασικό οικονομικό αντάλλαγμα που θα ορίζεται στη Σύμβαση θα αναφέρεται ως Σταθερό
Κατ’ αποκοπή Τίμημα μη επιδεχόμενο διαφοροποίηση για οποιοδήποτε λόγο κατά την
διάρκεια της Σύμβασης. Στο Σταθερό Κατ’ Αποκοπή Τίμημα περιλαμβάνεται η αξία του συνόλου
των τακτικών-προγραμματισμένων υπηρεσιών που προδιαγράφονται στο Μέρος (Α) του
Παραρτήματος 1 και η αξία έκτακτων - επεμβατικών υπηρεσιών μέχρι του ποσού του Ορίου
Ευθύνης του Αναδόχου ανά επέμβαση, όριο το οποίο θα ορισθεί στη Διακήρυξη της Β’ Φάσης
του Διαγωνισμού.
Προβλέπονται τα ακόλουθα δικαιώματα προαίρεσης:
1. Ανάθεση στον συμβαλλόμενο, υπό τους όρους της Σύμβασης και με τις τιμές μονάδας της
οικονομικής του προσφοράς ή άλλο τρόπο που θα προβλέπεται στην Σύμβαση,
απολογιστικές υπηρεσίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Απολογιστικές-Επεμβατικές υπηρεσίες των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι για αξία
που υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης του Αναδόχου ανά επέμβαση,
β) Πρόσθετες υπηρεσίες συναφείς με το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης και
γ) Μικρής κλίμακας εργασίες συναφείς με το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης.
2. Παράταση της Σύμβασης έως και 12 μήνες.
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του δικαιώματος προαίρεσης για ανάθεση απολογιστικών
υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των 300.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο προϋπολογισμός του δικαιώματος προαίρεσης για παράταση της Σύμβασης έως και 12 μήνες
ανέρχεται στο ποσό των 5.200.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
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Ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των παραπάνω δικαιωμάτων προαίρεσης, το αναλυτικό
αντικείμενο αυτών, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με αυτά, θα παρατεθούν στη
Διακήρυξη της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.
Οι μηνιαίες πληρωμές στον Ανάδοχο θα περιλαμβάνουν το σταθερό προκαθορισμένο ποσό
αμοιβής για τις τακτικές-προγραμματισμένες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των
έκτακτων-επεμβατικών υπηρεσιών μέχρι του Ορίου Ευθύνης του Αναδόχου και ένα μεταβλητό
ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των απολογιστικών υπηρεσιών που τυχόν θα του έχουν
ανατεθεί. Για τον προσδιορισμό του τελικά πληρωτέου ποσού εφαρμόζονται ρήτρες μετά τον
έλεγχο από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. των προκαθορισμένων βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs). Ο
μηχανισμός πληρωμών περιλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των ρητρών θα
προσδιορίζεται αναλυτικά στη Διακήρυξη της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Έγγραφο Ενιαίας Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ)

Διευκρινίζεται

ότι

παρέχεται

η

ηλεκτρονική

υπηρεσία

Promitheus

ESPDint

(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης
και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Προς τον σκοπό αυτόν, στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαγωνισμού έχει αναρτηθεί και το αρχείο xml.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Α
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

Βιογραφικό Σημείωμα για την κάλυψη της θέσης … (συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, η
θέση σύμφωνα με τον όρο 11.2 της παρούσας)
Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία επικοινωνίας
Για Πτυχία/ Μεταπτυχιακούς τίτλους/ Πιστοποιήσεις:
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (ηη/μμ/εε), ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ /
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(αναλυτική

και

πλήρης ονομασία του τίτλου του πτυχίου. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΚΤΑ
Εκπαίδευση

ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΚΑΙ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ ΦΟΡΕΑΣ (αναλυτική και πλήρης
επωνυμία του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, της σχολής
ή/και του τμήματος αυτού ή του φορέα που εξέδωσε το
Πτυχίο/

Μεταπτυχιακό

Τίτλο/

Πιστοποίηση.

ΔΕΝ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ)
Επαγγελματική εμπειρία

Τομείς ειδίκευσης

Έργα αναφοράς

Πιστοποιήσεις
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (ηη/μμ/εε),
Άδειες

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

/ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ (αναλυτική αναφορά στον
χρόνο ισχύος της άδειας καθώς και στις τυχόν
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χορηγηθείσες παρατάσεις αυτής), ΦΟΡΕΑΣ ΈΚΔΟΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ (αναλυτική και πλήρης επωνυμία του φορέα ο
οποίος χορήγησε την άδεια. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(αναλυτική και πλήρης περιγραφή του αντικειμένου για
το οποίο χορηγήθηκε η άδεια. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ
ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ B
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 17.4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):
Ο

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Μ.Α.Ε.

–

Η

Επώνυμο

Όνομα:
Όνομα

:
και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:
Όνομα

Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός

Κατοικίας:

:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ.

Τηλεομοιοτύπου

Ταχυδρομείου

(Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω, αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’
αριθ………. του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε, για τη Α΄ Φάση κλειστής διαδικασίας για
την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft
FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με
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δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της
διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες (στο εξής «Η Πρόσκληση»), ότι:
1) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω Πρόσκλησης.

2) Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «…»,
αναλαμβάνω την υποχρέωση όπως συνεργαστώ με τον παραπάνω διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα ως προς
την κάλυψη της θέσης «…», σύμφωνα με τον όρο 11.6 της Πρόσκλησης.

3) Για την πλήρωση της απαίτησης του όρου 11.2 της Πρόσκλησης, δηλώνω ότι κατέχω:
α) τα εξής Πτυχία/ Μεταπτυχιακούς τίτλους/ Πιστοποιήσεις:

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ /

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΦΟΡΕΑΣ

(ηη/μμ/εε)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/

(αναλυτική και πλήρης επωνυμία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος,

(αναλυτική και πλήρης ονομασία

της σχολής ή/και του τμήματος

του τίτλου του πτυχίου. ΔΕΝ

αυτού ή του φορέα που εξέδωσε

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ

το Πτυχίο/ Μεταπτυχιακό Τίτλο/

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Πιστοποίηση. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΔΕΚΤΑ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ)

…

…

…

β) τις εξής άδειες:
ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

(ηη/μμ/εε)

/ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ

ΑΔΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

(αναλυτική και πλήρης περιγραφή

(αναλυτική αναφορά

επωνυμία του φορέα ο αντικειμένου

στον χρόνο ισχύος της

οποίος

χορήγησε

άδειας καθώς και στις

άδεια.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ άδεια. ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
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ΈΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(αναλυτική και πλήρης

την οποίο

του
για

χορηγήθηκε

το
η

…

τυχόν χορηγηθείσες

ΔΕΚΤΑ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΔΕΚΤΑ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ

παρατάσεις αυτής)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ )

…

…

…

4) Τέλος, δηλώνω ότι, αναφορικά με όλα τα παραπάνω προσόντα (υπό 3), διαθέτω τα οικεία πτυχία,
πιστοποιητικά, άδειες κ.λπ. προς απόδειξη των σχετικών προσόντων είτε ως γνήσια πρωτότυπα έγγραφα είτε
ως γνήσια επίσημα αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων εγγράφων και αναλαμβάνω την υποχρέωση να τα
προσκομίσω στον παραπάνω διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «…», όταν αυτό ζητηθεί από
την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ώστε ο παραπάνω
διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας να τα υποβάλει στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

Ημερομηνία Υπογραφής
…../…./….
Ο Δηλών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Α΄ Φάσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης:

Προς : Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε.
Λ. Ανδρέα Συγγρού αρ. 364, Καλλιθέα Αττικής
ΤΚ 115 28 Αθήνα (o «Δικαιούχος»)

Εγγύηση Συμμετοχής, υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού
των ευρώ . . . . . . . . . . . . . . για
(Σε περίπτωση οικονομικού φορέα) τον Οικονομικό Φορέα ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
……….., με Α.Φ.Μ. …………………
(ή σε περίπτωση Ένωσης) τους Οικονομικούς Φορείς
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… με Α.Φ.Μ. ……………………….
ατομικά για έκαστο αυτών και ως αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου υποχρέων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης οικονομικών φορέων,
για τη συμμετοχή του (τους) στην Α΄ Φάση του Κλειστού Διαγωνισμού της Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε. με αντικείμενο για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής
υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) της Κέντρο
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα
προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της
διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ................... Πρόσκλησή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στη Α΄ Φάση της ως άνω διαδικασίας
απορρέουσες υποχρεώσεις της (τους), καθόλον τον χρόνο της εκ της αίτησης συμμετοχής
δεσμεύσεώς της (τους). Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικώς
55

ή μερικώς, χωρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας προ
της ημερομηνίας λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για
την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)__
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):
Ο

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Μ.Α.Ε.

–

Η

Επώνυμο

Όνομα:
Όνομα

:
και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:
Όνομα

Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός

Κατοικίας:

:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ.

Τηλεομοιοτύπου

Ταχυδρομείου

(Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω, ως νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος
οικονομικού φορέα με την επωνυμία…………., αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’
αριθ………. της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε για τη Α’ Φάση κλειστής διαδικασίας για
την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft
FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με
57

δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της
διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες (στο εξής «Η Πρόσκληση»), ότι:
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας με την επωνυμία…………. (επωνυμία οικονομικού φορέα) διαθέτει για τις
οικονομικές χρήσεις 2018, 2019 και 2020 ετήσιο κύκλο εργασιών:
•

Για το έτος 2018 :………………..

•

Για το έτος 2019 :………………..

•

Για το έτος 2020 :…………………

Δηλαδή διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών: ….

Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας με την επωνυμία…………. (επωνυμία οικονομικού φορέα) διαθέτει
«ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών για τις οικονομικές χρήσεις 2018, 2019 και 2020:
•

Για το έτος 2018 :………………..

•

Για το έτος 2019 :………………..

•

Για το έτος 2020 :…………………

Δηλαδή διαθέτει μέσο «ειδικό» ετήσιο κύκλο εργασιών: ….

Ημερομηνία Υπογραφής
…../…./….
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):
Ο

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Μ.Α.Ε.

–

Η

Επώνυμο

Όνομα:
Όνομα

:
και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:
Όνομα

Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός

Δελτίου

Τηλ:

Ταυτότητας:
Τόπος

Οδός

Κατοικίας:

:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ.

Τηλεομοιοτύπου

Ταχυδρομείου

(Fax):

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω, ως νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος
οικονομικού φορέα με την επωνυμία…………., αναφορικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’
αριθ………. του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μ.Α.Ε, για τη Α΄ Φάση κλειστής διαδικασίας για
την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft
FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με
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δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της
διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες (στο εξής «Η Πρόσκληση»), ότι:
Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας (επωνυμία οικονομικού φορέα) διαθέτει το λογισμικό: ....

Ημερομηνία Υπογραφής
…../…./….
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό
πρόσωπο που υπογράφει την αίτηση συμμετοχής ως Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους
φακέλους των αιτήσεων συμμετοχής και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην
ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι
το ίδιο Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Συμμετέχοντος Οικονομικού
Φορέα.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η επιλογή Αίτησης Συμμετοχής, η ανάθεση της Σύμβασης, η
προάσπιση των δικαιωμάτων της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων
της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. και για την
ενημέρωση των Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων σχετικά με την επιλογή των αιτήσεων
συμμετοχής .
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης,
Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της
τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό,
σύμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους
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από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο
διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα
τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Συμμετέχων Οικονομικός Φορέας ή Νόμιμος Εκπρόσωπος
Συμμετέχοντος Οικονομικού Φορέα, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας
προσωπικών δεδομένων της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
VI. H ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Έλαβα γνώση και συναινώ,
(Τόπος) (Ημερομηνία)
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΟ 8.3 ΠΕΡ. α’ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
-

Ν.4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α] Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 87 «Περί

συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος».
-

Ν.4205/1961 (ΦΕΚ 164/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί

εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως».
-

Ν.2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 29 «Περί

αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας» για την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή
υποχρεωτικής εργασίας.
-

Ν.Δ. 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως

«περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας».
-

Ν.1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 138 «Περί του

κατώτατου ορίου εισόδου εις την απασχόλησιν» για την κατάργηση της παιδικής εργασίας.
-

Ν. 1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α) "Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας

για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα".
-

Ν. 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α} "Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951

υπ αριθ. 100 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και
θηλέων εργαζομένων διεργασίαν ίσης αξίας".
-

Ν.2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 «Για την

απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την
εξάλειψή τους» σχετικά με την κατάργηση της παιδικής εργασίας.
-

Ν.1818/88 (ΦΕΚ 253/Α) "Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία

της στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος."
-

Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α) - "Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των

διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους".
-

Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α) - "Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους

Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPs}".
-

Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά

ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO}
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(σύμβαση ΣΜΕ], Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά
πρωτόκολλα. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 689/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών
αγαθών}.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΜΗΤΡΩΑ
Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά
που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι:
— στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/»Handelsregister» και, στην περίπτωση των
συμβάσεων υπηρεσιών, το «Ordres professionnels/Beroepsorden»,
— στη Βουλγαρία, το «ТЪрговски регистър»,
— στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodní rejstřík»,
— στη Δανία, το «Erhvervsstyrelsen»,
— στη Γερμανία, το «Handelsregister», το «Handwerksrolle», και, στην περίπτωση των
συμβάσεων

υπηρεσιών,

το

«Vereinsregister»,

το

«Partnerschaftsregister»

και

τα

«Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
— στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,
— στην Ιρλανδία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό
εκδοθέν από το «Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, ελλείψει
αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί
το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό
καθορισμένη εμπορική επωνυμία,
— στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων— ΜΕΕΠ» του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων καθώς και τα νομαρχιακά μητρώα στην περίπτωση των δημόσιων
συμβάσεων έργων, το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών στην
περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε
ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την εκπόνηση
μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα
επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών».
— στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificagas del Estado» στην
περίπτωση των συμβάσεων έργων και των συμβάσεων υπηρεσιών, και, στην περίπτωση των
συμβάσεων προμηθειών, το «Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε
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μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί
το εν λόγω επάγγελμα,
— Στη Γαλλία, το «Register du commerce et des societies» και το «Repertoire des metiers»,
2. Ως «επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παρόν
Παράρτημα, και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα
που τα αντικατέστησαν.
— στην Κροατία, το «Sudski registar» και το «Obrtni registrar» ή, στην περίπτωση ορισμένων
δραστηριοτήτων, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να εκτελεί
την οικεία εμπορική δραστηριότητα ή επάγγελμα,
— στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»·
επίσης, την περίπτωση συμβάσεων αγαθών και συμβάσεων υπηρεσιών, το «Registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato», ή, επιπλέον των προαναφερθέντων μητρώων, το
«Consiglio nazionale degli ordini professionali» για τις συμβάσεις υπηρεσιών όσον αφορά τις
συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, το «Albo nazionale dei gestori ambientali», επιπλέον των
προαναφερθέντων μητρώων,
— στην Κύπρο, ο εργολάβος μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του «Council for
the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και
Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)» σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής
και ελέγχου εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων όσον αφορά τις συμβάσεις έργων·
στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον «Registrar of Companies
and Official Receiver» (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) ή, διαφορετικά, βεβαίωση
στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω
επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη
εμπορική επωνυμία,
— στη Λετονία, το «Uzņēmumu reģistrs»,
— στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»,
— στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes» και το «Rôle de la chambre des métiers»,
— στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», και, στην
περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ορισμένα «szakmai kamarák nyilvántartása» ή, στις

66

περιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν
λόγω πρόσωπο να ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα,
— στη Μάλτα, ο οικονομικός φορέας παρέχει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa talValur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για σύμπραξη ή
εταιρεία, τον σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
— στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»,
— στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και το «Mitgliederverzeichnisse der
Landeskammern»,
— στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy»,
— στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) στην περίπτωση των
συμβάσεων έργων, το «Registro Nacional das Pessoas Colectivas» στην περίπτωση των
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,
— στη Ρουμανία, το «Registrul Comerţului»,
— στη Σλοβενία, το «sodni register» και το «obrtni register»,
— στη Σλοβακία, το «Obchodný register»,
— στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/»Handelsregistret»,
— στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren», — στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο
οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of
Companies», το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε
μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο
πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα σε συγκεκριμένο τόπο και υπό
καθορισμένη εμπορική επωνυμία.
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Παράρτημα X
Οδηγίες για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού

Για την διενέργεια της παρούσας διαδικασίας θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή sourceONE της
εταιρείας cosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε..

Η εφαρμογή sourceONΕ είναι προσβάσιμη σε όλους τους οικονομικούς φορείς αποκλειστικά
μέσω Ιnternet και απαιτείται η έκδοση σχετικών κωδικών πρόσβασης.

Για να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την αντίστοιχη ηλεκτρονική
αίτηση που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
https://register.marketsite.gr/

Οδηγίες για την εγγραφή σας μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://support.cosmo-one.gr/kb/article/55-γενικές-οδηγίες-εγγραφής-στην-cosmoone-registration/
Εάν διαθέτετε ήδη κωδικούς πρόσβασης, δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια καθώς είστε ήδη
καταχωρημένοι στην εφαρμογή.

Οδηγίες για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://snfcc.org/sites/default/files/sitefiles_2022-01/odigos_promitheyti_tenderone_va.4.11.pdf

Η εγγραφή στην πλατφόρμα της cosmoONE και η χρήση της εφαρμογής sourceONE δεν
επιβαρύνεται με κάποιο κόστος για τους οικονομικούς φορείς.

Οι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή (hardware, software
και σύνδεση στον Internet), προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την εφαρμογή
sourceONE. Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. ουδεμία ευθύνη ούτε υποχρέωση φέρει ως προς το ζήτημα αυτό
έναντι των οικονομικών φορέων.

Σε περίπτωση κατά την οποία οικονομικός φορέας έχει ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής και
επιθυμεί είτε να συμπληρώσει αυτήν είτε να την αντικαταστήσει με νέα, δικαιούται, εντός της
ισχύουσας προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, να την αποσύρει,
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υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού. Εάν το αίτημα αυτό γίνει δεκτό, μέσω της καρτέλας
«Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού, ο οικονομικός
φορέας, εντός της ισχύουσας προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής,
υποβάλλει εκ νέου, μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του Ηλεκτρονικού
Συστήματος Διαγωνισμού, όλα τα αρχεία της αίτησης συμμετοχής του, συγκεντρωμένα σε ένα
(1) αρχείο σε συμπιεσμένη μορφή (λ.χ. zip, rar κ.λπ.) με χρήση ευρέως κυκλοφορούντος
προγράμματος συμπίεσης- αποσυμπίεσης αρχείων (λ.χ. WinRAR). Το παραπάνω ένα (1)
ηλεκτρονικό αρχείο θα προστατεύεται με μοναδικό, τουλάχιστον οκταψήφιο κωδικό,
αποτελούμενο από γράμματα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι κεφαλαίο, αριθμούς και
σύμβολα, κατά τρόπο, ώστε να είναι τεχνικώς αδύνατη η πρόσβαση στο αρχείο από όποιον δεν
κατέχει τον ως άνω κωδικό. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να κοινοποιήσει τον ως άνω
κωδικό στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., μέσω της καρτέλας «Επικοινωνία» → «Αποσαφηνίσεις» του
Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαγωνισμού, το νωρίτερο κατά την ανακοινωθείσα ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των αιτήσεων συμμετοχής και το αργότερο τριάντα
(30) λεπτά μετά την ως άνω ώρα.
Εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς ότι η κατά τα παραπάνω εκ νέου υποβολή από
οικονομικό φορέα της αίτησης συμμετοχής του αντικαθιστά την ήδη υποβληθείσα αίτηση
συμμετοχής. Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα αρχεία που θα υποβληθούν με τη χρονικά τελευταία
υποβολή. Σε περίπτωση κατά την οποία η ως άνω διαδικασία εκ νέου υποβολής αίτησης
συμμετοχής δεν τηρηθεί, ο οικονομικός φορέας θα αποκλείεται άνευ ετέρου.
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