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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Χανιά, 28/06/2022
Αρ. Πρωτ: 13809
Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για απευθείας αναθέσεις ποσού > 2.500 € άνευ ΦΠΑ και έως του ποσού των 30.000 € άνευ ΦΠΑ (άρθρα 118 και 120 ν. 4412/2016 όπως αυτά ισχύουν), με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αναθέτουσα αρχή

Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πολυτεχνείου Κρήτης

Γενικές πληροφορίες

roula@isc.tuc.gr και mkatsiouli@tuc.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας με αρμόδιους υπαλλήλους

28210 37033, 28210 37040

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης για την κάλυψη αναγκών διεξαγωγής της 100ης
Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την Προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα από
την 17η /07/2022 έως και την 20η/07/2022 και στο πλαίσιο υλοποίησης του ομώνυμου έργου («Διοργάνωση της 100ης Συνόδου
Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Συναντήσεων που θα
διεξαχθούν στα πλαίσια αυτής»), με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82609 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου
Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη δημοσιεύει την παρούσα
πρόσκληση υποβολής προσφορών.
Σύμφωνα με την απόφαση της 78ης/13-05-2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 12625/07-062022) και για τον σκοπό της εξυπηρέτησης των αναγκών διεξαγωγής της Συνόδου, ζητήθηκαν προσφορές με συγκεκριμένες τεχνικές
προδιαγραφές ως προς την χωρητικότητα των αιθουσών και τον διαθέσιμο τεχνικό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό προς
υποστήριξη των εργασιών αυτής, από συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες του νομού Χανίων, εκ των οποίων διαπιστώθηκε ότι
τις ζητούμενες προδιαγραφές πληρούσαν μόνο συγκεκριμένες εξ αυτών, από τις οποίες ζητήθηκε περαιτέρω η υποβολή οικονομικής
προσφοράς, προκειμένου να γίνει επιλογή βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς
αποκλειστικά βάσει τιμής.
Την χαμηλότερη τιμή προσφοράς υπέβαλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» η οποία και
αποφασίστηκε να προσκληθεί προς υποβολή προσφοράς, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης. Η προσφορά
θα αφορά τα Μέρη Α και Β της παρούσας και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις:
Στοιχεία προσκαλούμενου οικονομικού φορέα:
Επωνυμία:
ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΞΕΝΟΔ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΦΜ 999184595,
Δ.Ο.Υ. Α' ΧΑΝΙΩΝ
Διεύθυνση:
Κεντρική διεύθυνση: Σφακίων αρ. 58 –
Χανιά, Τ.Κ. 73100
Υποκατάστημα: Πλατανιάς Χανίων, Τ.Κ.
73014
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
28210 36500
E-mail: info@minoapalace.gr

Περιγραφή αντικειμένου ανάθεσης:
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Μέρος Α
Μίσθωση αιθουσών – Τεχνικός εξοπλισμός αιθουσών
Ημερομηνία
17 Ιουλίου 2022

Χώροι
1 αίθουσα

Χωρητικότητα
Τουλάχιστον
100
άτομα με διάταξη
κλειστού Π

Παροχές
• Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη
τη διάρκεια της Συνόδου
• Προβολέα και οθόνη
• Laser pointer
• Μπλοκ & Στυλό
• Wi-Fi Internet διαθέσιμο &
δωρεάν σε όλους τους
συνεδριακούς χώρους

18 Ιουλίου 2022

3 ανεξάρτητες αίθουσες
που θα φιλοξενούν 3
παράλληλες
συναντήσεις

Τουλάχιστον 50 άτομα
η κάθε αίθουσα με
διάταξη κλειστού Π

19 Ιουλίου 2022

1 αίθουσα

Τουλάχιστον
άτομα με
κλειστού Π

• Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη
τη διάρκεια της Συνόδου
• Προβολέα και οθόνη
• Laser pointer
• Μπλοκ & Στυλό
• Wi-Fi Internet διαθέσιμο &
δωρεάν σε όλους τους
συνεδριακούς χώρους
• Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη
τη διάρκεια της Συνόδου
• Προβολέα και οθόνη
• Laser pointer
• Μπλοκ & Στυλό
• Wi-Fi Internet διαθέσιμο &
δωρεάν σε όλους τους
συνεδριακούς χώρους

20 Ιουλίου 2022

1 αίθουσα

Τουλάχιστον 50 άτομα
με διάταξη κλειστού Π

120
διάταξη

• Τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη
τη διάρκεια της Συνόδου
• Προβολέα και οθόνη
• Laser pointer
• Μπλοκ & Στυλό
• Wi-Fi Internet διαθέσιμο &
δωρεάν σε όλους τους
συνεδριακούς χώρους

Μέρος Β
Επισιτιστικές Υπηρεσίες
Ημερομηνία

Υπηρεσία

Άτομα

2 φορές (πρωί-απόγευμα)
17 Ιουλίου 2022

COFFEE BREAK

100 άτομα τη φορά

Παροχές
• Καφές φίλτρου
• Τσάι
• Στιγμιαίος καφές
• Νερό
• Χυμός
• Βουτήματα
• Φρούτα
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17 Ιουλίου 2022

LUNCH

120 άτομα

2 φορές (πρωί-απόγευμα)
18 Ιουλίου 2022

18 Ιουλίου 2022

COFFEE BREAK

LUNCH

150 άτομα τη φορά

150 άτομα

2 φορές (πρωί-απόγευμα)
19 Ιουλίου 2022

COFFEE BREAK

120 άτομα τη φορά

19 Ιουλίου 2022

LUNCH

150 άτομα

2 φορές (πρωί-απόγευμα)
20 Ιουλίου 2022

COFFEE BREAK

50 άτομα τη φορά

•
•
•
•
•
•
•
•

Αρτοποιήματα
Ποικιλία σαλατών
Ποικιλία ζεστών πιάτων
Ποικιλία κρύων πιάτων
Γαρνιτούρες
Ποικιλία επιδορπίων
Εμφιαλωμένο νερό
Αναψυκτικά

•
•
•
•
•
•
•

Καφές φίλτρου
Τσάι
Στιγμιαίος καφές
Νερό
Χυμός
Βουτήματα
Φρούτα

•
•
•
•
•
•
•
•

Αρτοποιήματα
Ποικιλία σαλατών
Ποικιλία ζεστών πιάτων
Ποικιλία κρύων πιάτων
Γαρνιτούρες
Ποικιλία επιδορπίων
Εμφιαλωμένο νερό
Αναψυκτικά

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καφές φίλτρου
Τσάι
Στιγμιαίος καφές
Νερό
Χυμός
Βουτήματα
Φρούτα
Αρτοποιήματα
Ποικιλία σαλατών
Ποικιλία ζεστών πιάτων
Ποικιλία κρύων πιάτων
Γαρνιτούρες
Ποικιλία επιδορπίων
Εμφιαλωμένο νερό
Αναψυκτικά

•
•
•
•
•
•

Καφές φίλτρου
Τσάι
Στιγμιαίος καφές
Νερό
Χυμός
Βουτήματα
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• Φρούτα
• Αρτοποιήματα
• Ποικιλία σαλατών
• Ποικιλία ζεστών πιάτων
• Ποικιλία κρύων πιάτων
20 Ιουλίου 2022 LUNCH
60 άτομα
• Γαρνιτούρες
• Ποικιλία επιδορπίων
• Εμφιαλωμένο νερό
• Αναψυκτικά
Επισημαίνεται ότι ο τελικός αριθμός των ατόμων θα οριστικοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης των
εργασιών της Συνόδου, οπότε και θα γνωστοποιηθεί στον προσκαλούμενο οικονομικό φορέα.
Προϋπολογισμός
Το συνολικό κόστος της υπό σύναψη σύμβασης δύναται να ανέλθει έως του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ (19.000,00 €). Το τελικό ύψος της ανάθεσης θα εξαρτηθεί από το πλήθος των συμμετεχόντων, αριθμός ο οποίος θα καθορισθεί
επακριβώς το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνόδου, οπότε και θα γνωστοποιηθεί στην ανάδοχο.
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός αναλύεται (κατά μέγιστο) ως προς τις αιτούμενες υπηρεσίες ως ακολούθως:
Μέρος Α: Ο προϋπολογισμός που αφορά στο Μέρος Α και ειδικότερα στη μίσθωση αιθουσών και την τεχνική υποστήριξη και
εξοπλισμό που θα παρασχεθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου (17/07/2022 έως και 20/07/2022) δύναται να ανέλθει
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €).
Μέρος Β: Ο προϋπολογισμός που αφορά στο Μέρος Β και ειδικότερα στην παροχή επισιτιστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των
εργασιών της Συνόδου δύναται να ανέλθει στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €).
Χρόνος Παράδοσης:
Οι αιτούμενες υπηρεσίες/προμήθειες θα πρέπει να παρασχεθούν αποκλειστικά κατά το χρονικό διάστημα από 17 Ιουλίου
2022 έως και 20 Ιουλίου 2022 (ημερομηνία έναρξης και λήξης αντίστοιχα των εργασιών της διοργανούμενης Συνόδου.
Τόπος παράδοσης: Εγκαταστάσεις προσκαλούμενου οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.».
Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Διοργάνωση της 100ης
Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υπό την προεδρία του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Συναντήσεων που θα
διεξαχθούν στα πλαίσια αυτής» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-02 Έξοδα για την προβολή και διαφήμιση έργων
(διοργάνωση συνεδρίων/ημερίδων) / CPV 79950000-8.
Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε ένα (1) μήνα. Προσφορά
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτεται.
Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης.
Κρατήσεις: Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011
όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου
36 του ν. 4412/2016,
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016),
δ) Τυχόν κρατήσεις που υποβληθούν με νεότερες διατάξεις.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού
ποσού του Τιμολογίου.
Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και
σφραγίδα της εταιρείας.
Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς: Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει χρόνος ισχύος, ποσό καθαρής αξίας για κάθε
Τμήμα/Μέρος της πρόσκλησης και συνολικά για το άθροισμα αυτών (αριθμητικώς και ολογράφως), ποσοστό ΦΠΑ (αριθμητικώς
και ολογράφως), όπως διαμορφώνεται για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία (Μέρος Α και Β πρόσκλησης) και ποσό προσφοράς
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως) για κάθε Τμήμα/Μέρος ξεχωριστά και συνολικά, ημερομηνία,
υπογραφή νομίμου/ων εκπροσώπου/ων και σφραγίδα της εταιρείας.
Τρόπος υποβολής προσφοράς: Η προσφορά υποβάλλεται από τον προσκαλούμενο οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά ή έντυπα σε
σφραγισμένο φάκελο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elkesupplies@tuc.gr ή στη διεύθυνση ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης,
Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Δευτέρα 04 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00.
Προσκομιζόμενα δικαιολογητικά: Για την αξιολόγηση της προσφοράς θα πρέπει να αποδεικνύεται η έλλειψη συνδρομής των
υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 11 και 22 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Ως εκ τούτου η τεχνική και
οικονομική προσφορά που υποβάλλονται, συνοδεύονται και από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Παρ. 1 άρ. 73 ν. 4412/2016: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν,
με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή των κρατών-μελών 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 στην κείμενη νομοθεσία
ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2
Παρ. 2 άρ. 73 ν. 4412/2016: Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό
έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία,
β) 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,
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο
(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη
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1. Απόσπασμα ποινικού/ών μητρώου/ων του προσφέροντα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73 και την παρ. 2 α του άρθρου
80 του ν. 4412/2016, με ημερομηνία έκδοσης είτε μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης, είτε κατ’ ανώτατο
όριο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του/τους.
Αναλυτικά, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά:
α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων (ατομική επιχείρηση), το φυσικό πρόσωπο,
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, όλους τους συμμετέχοντες στο διοικητικό, διευθυντικό, ή εποπτικό όργανό του,
ή σε όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, ελέγχου ή λήψης αποφάσεων σε αυτό,
στ) Επιπλέον των ανωτέρω προσώπων, η υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου επεκτείνεται και στα
πρόσωπα εκείνα τα οποία εξουσιοδοτούνται από το νομικό πρόσωπο να υπογράφουν έγγραφα της σύμβασης (προσφορά ή και
σύμβαση).
Ενναλακτικά, ο οικονομικός φορέας δύναται να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση (με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη
της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και περιεχόμενο την αναλυτική έκθεση των λόγων αποκλεισμού που περιγράφονται
στην παρ. 1 του άρ. 73 του ν. 4412/2016), η οποία εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο υπογράφεται από τον ίδιο, υπό την
εταιρική επωνυμία, ενώ εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, υπογράφεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, όπως
αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό, ή το πρακτικό εκπροσώπησης κατά τον χρόνο της υποβολής της προσφοράς, ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο για την υποβολή προσφορών και την υπογραφή συμβάσεων φυσικό πρόσωπο.
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ. 2β του άρθρου 80 του ν.
4412/2016, για το σύνολο των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι υπόχρεος ο οικονομικός φορέας, με ημερομηνία
υπογραφής μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, η ενημερότητα θα
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.
3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα) για κάθε νόμιμη χρήση, σε ισχύ, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος,
η ενημερότητα θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.
4. Επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα (πιστοποιητικό εκπροσώπησης με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα -30εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, κλπ).

Ο Πρόεδρος
Της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Μαρία
Κατσιούλη

Digitally signed by Μαρία
Κατσιούλη
Reason: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Date: 2022.06.28 13:53:24
+03'00'
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και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ.
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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.

