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ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.3/19) για την Τεχνική
Εξυπηρέτηση του Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ με
Λήψη Έγγραφων Ενσφράγιστων Προσφορών

ΣΧΕΤ:

Υ.Σ. 11 Ιουν 18/ΚΕΔΑ/Ζ/ΣΣΕ

1.

Έχοντας υπόψη:
α.

Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

(1) Του Ν.Δ 721/70 (ΦΕΚ Α/251/70) «Περί Οικονομικής
Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ».
(2) Του N.2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
(3) Του N.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4024/11 και τον
Ν.4250/14.
(4) Του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4210/13.
(5) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3943/11 όπως ισχύει, περί
«Συμψηφισμό χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου».
(6) Του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(7) Του Ν.4152/13 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
(8) Του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014.
(9) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4174/13 όπως ισχύει, περί
«Προσκόμισης Αποδεικτικού Ενημερότητας».
(10) Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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(11) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
(12) Του

Π.Δ.

80/16

«Ανάληψη

υποχρεώσεων

από

τους

διατάκτες».
(13) Τη Φ.800/133/13489319-11-07Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ
Β/2300/3-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών
Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ.
και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».
β.
Το ετήσιο κονδύλιο συντήρησης εγκαταστάσεων και τις μερίδες
αποθέσεων του ΚΕΔΑ/Ζ, οι οποίες εμφανίζουν ικανό υπόλοιπο.
γ. Το υπ΄ αριθ. 19REQ005132278/19-06-2019 Πρωτογενές Αίτημα
μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την παροχή υπηρεσίας θέματος.
δ.
Το υπ΄ αρίθμ. 19REQ005132411/19-06-2019 Εγκεκριμένο Αίτημα
μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την παροχή υπηρεσίας θέματος.
ε.
Την
αναγκαιότητα-σκοπιμότητα
υλοποίησης
της
υπόψη
υπηρεσίας, προκειμένου να υπάρχει κατάλληλη επίβλεψη στο συγκρότημα
βιολογικού καθαρισμού της Μονάδας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

2.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την τεχνική
εξυπηρέτηση του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού, ως το Παράρτημα «Α»
της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή
σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
3.
Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη της παροχής υπηρεσίας είναι
7.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (8.680,00 € με ΦΠΑ).
4.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί την 12η
Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία του ΚΕΔΑ/Ζ.
5.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρόσκληση
μπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση με τους εξής τρόπους:
α.
Την αποστολή τους στη Διεύθυνση ΚΕΔΑ/Ζ (Αεροπορίας 1,
Ζούμπερι, Τ.Κ. 19005) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courrier ή με
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οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέλθουν στην Υπηρεσία (Γραμματεία του ΚΕΔΑ/Ζ από την οποία θα αποδίδεται
αριθμός πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας) μέχρι την 11η Ιουλίου 2019
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η
Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.
β.
Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην επιτροπή διενέργειας της
πρόσκλησης την ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ΠΕΕ.
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Υπηρεσία μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες, θεωρούνται
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Διενέργειας της
Πρόσκλησης.
8.
Κατά τη διενέργεια της πρόσκλησης δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με
την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη
γνωμοδότηση της Επιτροπής της Πρόσκλησης. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται
επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από την τεχνική
περιγραφή της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με την
τεχνική περιγραφή που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, γίνεται μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας της Πρόσκλησης και την
έκδοση σχετικής απόφασης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.
10. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για το μειοδότη
μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί.
11. Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πρόσκλησης, να
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16.
12. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
13. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης
διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr), τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το «Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ» στο
διαδίκτυο.
14. Για πληροφορίες που αφορούν θέματα διαδικασιών της παρούσας
πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Οικονομικού της Μονάδας τηλ. 22940-51030 {αρμόδιος Σγός (ΑΤΜ) Σοφία
Ζουμπουρτικούδη} και για τεχνικές πληροφορίες από το χρήστη των υπηρεσιών
(λειτουργικές απαιτήσεις τεχνικής εξυπηρέτησης συγκροτήματος βιολογικού
καθαρισμού) στο Σμήνος Συντήρησης Εγκαταστάσεων της Μονάδας τηλ. 2294051080 {αρμόδιος Υπσγός (ΤΣΕ) Κωστόπουλος Κωνσταντίνος}. Επιπρόσθετα οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να πραγματοποιήσουν επιτόπια
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επίσκεψη στους χώρους της Μονάδας πριν την υποβολή της προσφοράς τους,
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.
Σμχος (Ι) Γεώργιος Φίλιος
Δκτής ΚΕΔΑ/Ζ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σγός (YE/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Γενικά Στοιχεία Πρόσκλησης
«B» Γενικοί και Ειδικοί Όροι Πρόσκλησης
«Γ» Σχέδιο Σύμβασης
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ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Ζούμπερι, 2 Ιουλ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
Φ.831/697/ΑΔ.1300/Σ.375

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τεχνική Εξυπηρέτηση Συγκροτήματος
Βιολογικού Καθαρισμού ΚΕΔΑ/Ζ

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΚΕΔΑ/Ζ

CPV

45259100-8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική
Άποψη Προσφορά με Βάση την Τιμή
(Χαμηλότερη Τιμή)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Κονδύλιο Συντήρησης Εγκαταστάσεων &
Εσωτερικοί Πόροι ΚΕΔΑ/Ζ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ένα (1) Έτος από την Ημερομηνία
Υπογραφής της Σύμβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Επτά Χιλιάδες Ευρώ (7.000,00 €) πλέον
ΦΠΑ 24%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο
προβλεπόμενος, από το Ν.4172/13 άρθρο
64, φόρος εισοδήματος 8%, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

12 Ιουλίου 2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ως κύριο σώμα πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΔΑ/Ζ

ΚΕΔΑ/Ζ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας της πρόσκλησης
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1.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη Μονάδα.

2. Η πρόσκληση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σμχος (Ι) Ανδρέας Μαρίνος
Υδκτής ΚΕΔΑ/Ζ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ
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ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Ζούμπερι, 2 Ιουλ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
Φ.831/697/ΑΔ.1300/Σ.375

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών
1.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των επτά
χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, για την τεχνική εξυπηρέτηση του
συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού και για κάλυψη των ετήσιων αναγκών του
ΚΕΔΑ/Ζ με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
2.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).
Άρθρο 2ο
Αποσφράγιση Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί δημόσια στις 12
Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην αίθουσα Διαγωνισμών
του ΚΕΔΑ/Ζ.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές πρέπει:

α.
Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται
στην Αγγλική γλώσσα.
β.
Να είναι καθαρογραμμένες και να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι ευανάγνωστη και
μονογραφημένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης
κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.
2.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής
διενέργειας της πρόσκλησης.
3.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.

που

4.
Επί του φακέλου της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες
ενδείξεις:
α.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)
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β.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.3/19 για την Τεχνική
Εξυπηρέτηση του Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ.
γ.
Την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής προσφορών).
δ.

Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

5.
Ο φάκελος προσφοράς των συμμετεχόντων στην πρόσκληση θα
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α.
Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/16, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά
τους, κατά την ημέρα διενέργειας της πρόσκλησης.
β.
Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και λειτουργίας καθώς επίσης
και το ισχύον παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι συμμετέχοντες είναι νομικά
πρόσωπα. Τα εν λόγω έγγραφα γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους τα πρώτα και έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του το δεύτερο.
γ.
Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, ως το υπόδειγμα της προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος,
υπογεγραμμένη αρμοδίως, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
δέκα (10) ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς,
για την οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, και στην οποία:
(1)

Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης.

(2) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς
τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα 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 (EE L 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 (EE 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 (EE L της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία
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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 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 (EE 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 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 Λ 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά τον διαχειριστή σε
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον διευθύνοντα
σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις
των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε) και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις
περιπτώσεις των συνεταιρισμών.
(3) Να βεβαιώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως
άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς
των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
αποστρατεία τους.
(4) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από
τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη Υπεύθυνη
Δήλωση.
(5) Να βεβαιώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το
σύνολο των όρων της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των
διατάξεων που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς.
(6) Να βεβαιώνεται ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τεχνικής
εξυπηρέτησης στο συγκρότημα βιολογικού καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ για όλο το
χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
(7) Να βεβαιώνεται ότι για τυχόν αλλαγή των στοιχείων των
εγκαταστάσεων τους θα προβαίνουν σε ενημέρωση της Υπηρεσίας ένα (1) μήνα
πριν.
δ.
Την οικονομική προσφορά τους σε ευρώ, αριθμητικώς και
ολογράφως, σύμφωνα με την προσθήκη «2» του παρόντος Παραρτήματος. Σε
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Επίσης, στην οικονομική
προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο
υπάγεται η υπόψη παροχή υπηρεσίας καθώς και ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς, ως Άρθρο 5 παρακάτω.
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ε.
Παραστατικό
εκπροσώπησης,
εφόσον
συμμετέχουν στην πρόσκληση με εκπρόσωπό τους.

οι

προμηθευτές

Άρθρο 4ο
Τεχνική Εξυπηρέτηση Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού
1.
Η πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που
είναι αναγκαίες για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος, την αποκατάσταση
βλαβών, τη γενική και τακτική συντήρηση με τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά
(Σωληνάκι Δοσομ. Χλωρίου και Τεστ Ταμπλέτες Χλωρίου DPD ή μέτρηση του
υπολειμματικού χλωρίου με φορητό μηχάνημα που μετράει με αντιδραστήρια το
υπολειμματικό χλώριο) καθώς και τη μεταφορά των μηχανημάτων-εξαρτημάτων με
δαπάνη του συντηρητή στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο
από τους αρμόδιους τεχνικούς για περαιτέρω έλεγχο και επισκευή.
2.
Η συντήρηση του συγκροτήματος θα γίνεται κάθε μήνα από ειδικούς
τεχνικούς του Συντηρητή ειδικά εκπαιδευμένους και θα περιλαμβάνει τις εξής
ενέργειες εκ μέρους του:
α. Έλεγχος μηχανημάτων και τήρηση μητρώου αυτών (αντλίες, πίνακες
ελέγχου-ρυθμίσεις).
β. Μέτρηση και ρύθμιση pH, διαλυμένου οξυγόνου, χλωρίου.
γ. Ρύθμιση λειτουργίας αεριστήρων.
δ. Έλεγχος αυτομάτων χλωριωτών και ρυθμίσεις.
ε. Μέτρηση
απολάσπωσης.

και

έλεγχος

ποσοστού

ενεργού

λάσπης,

οδηγίες

στ. Έλεγχος αντλιοστασίων-ρυθμίσεις.
ζ. Έλεγχος μηχανικής αφυδάτωσης.
η. Εργασίες αποσυναρμολόγησης, συναρμολόγησης τυχόν βλαβών σε
εξαρτήματα του συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού με τη βοήθεια του
Προσωπικού της Μονάδας, αν απαιτηθεί όσον αφορά τα ογκώδη μηχανήματα
(μοτέρ φυσητήρων) και εφόσον τούτο είναι εφικτό.
θ. Ανταλλαγή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τα αποτελέσματασυμπεράσματα δειγμάτων από το χημείο ΚΒΙΕΣ και σχετικά με τα διάφορα
φαινόμενα που παρουσιάζονται στη λειτουργία όπως επίπλευση λάσπης, οσμής,
διαφυγή λάσπης, θολότητα κ.λ.π.
ι. Ημερολόγιο-βιβλίο συντήρησης.
Στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού θα τηρείται στην κυριότητα των
αρμοδίων τεχνικών του ΚΕΔΑ/Ζ λεπτομερές ημερολόγιο-βιβλίο λειτουργίας,
συντήρησης, βλαβών και επισκευής των μηχανημάτων του βιολογικού καθαρισμού
που θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τους αρμόδιους τεχνικούς του ΚΕΔΑ/Ζ και
τον αρμόδιο τεχνικό της εταιρείας. Σε περίπτωση βλάβης, θα καταγράφονται στο
ημερολόγιο λεπτομερώς:
(1)

Το σύμπτωμα, το είδος και τα αίτια της βλάβης.

(2)

Οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση της βλάβης.

(3)

Ο χρόνος επισκευής της βλάβης.
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3.
O Συντηρητής υποχρεούται πέραν της τακτικής συντήρησης να
προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί για τυχόν έκτακτη εργασία, με ελάχιστο αριθμό
επισκέψεων δύο (2) φορές εβδομαδιαίως κατά τους θερινούς μήνες (χρονικό
διάστημα 3 μηνών Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο) και μία φορά εβδομαδιαίως κατά
τους χειμερινούς μήνες λειτουργίας (χρονικό διάστημα 9 μηνών από
Σεπτέμβριο έως και Μάιο) της Μονάδας. Η πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση θα
παρέχεται από το Συντηρητή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε έλεγχος θα
γίνεται αυστηρά με την παρουσία τεχνικού προσωπικού του Σμήνους Συντήρησης
Εγκαταστάσεων της Μονάδας και μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(07:00-15:00).
4.
Ο Συντηρητής θα αποστέλλει τεχνικό συνεργείο στο χώρο λειτουργίας
των μηχανημάτων για διαπίστωση βλάβης ή επισκευής άμεσα (σε περίπτωση
κινδύνου διαφυγής λυμάτων στη θάλασσα) ή το αργότερο σε 24 ώρες από την
τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση εκ μέρους του ΚΕΔΑ/Ζ.
5. Σε καμία περίπτωση δεν θα αναγνωρίζονται από την Υπηρεσία
οδοιπορικά έξοδα τεχνικών ούτε άλλου είδους μεταφορικά έξοδα του Συντηρητή.
6. Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για τυχόν επισκευές
του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού θα βαρύνουν το ΚΕΔΑ/Ζ.
Άρθρο 5ο
Ισχύς Προσφορών-Αξιολόγηση Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα
(60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
2.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα
στο άρθρο 90 του Ν.4412/16.
3.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται:

α.
όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα
απαιτούμενα προσόντα,
β.
όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας
Αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης.
4. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πρόσκληση. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της πρόσκλησης υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στην
πρόσκληση μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές του.
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5.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού,
συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά
πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν
την πρόσκληση.
Άρθρο 6ο
Υλοποίηση Σύμβασης
1.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, είναι
δυνατόν να απαιτηθούν αποφάσεις οι οποίες πρέπει να βασίζονται σε
γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου (π.χ. μετάθεση χρόνου παροχής υπηρεσιών,
επιβολή ή απαλλαγή από ποινικές ρήτρες, κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου
κλπ). Σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, αρμόδιο συλλογικό όργανο για έκδοση
της απαιτούμενης γνωμοδότησης είναι η επιτροπή διενέργειας της πρόσκλησης.
Εάν κάποιο από τα μέλη της επιτροπής, στο διάστημα που μεσολαβεί από τη
διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την εκδήλωση της απαίτησης για
γνωμοδότηση, δεν υπηρετεί πλέον στη Μονάδα, (έχει μετατεθεί, αποστρατευθεί
κλπ), τότε αντικαθίσταται από άλλον κατόπιν απόφασης της Μονάδας.
2.
Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα, το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο προμηθευτής θα πρέπει:
α.

Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας.

β.
Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη
συμπεριφορά έναντι του προσωπικού της Μονάδος και να σέβεται τους νόμους και
τον κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
3.
Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και
αστικά) για κάθε ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα
προσωπικό του.
4.
Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του σε οιονδήποτε ή οτιδήποτε, ο προμηθευτής ευθύνεται
απεριόριστα.
Άρθρο 7ο
Πληρωμή-Δικαιολογητικά-Κρατήσεις
1.
Η πληρωμή του Συντηρητή για τις παρεχόμενες από αυτόν
υπηρεσίες θα γίνεται από το ΔΣΤ/Αθηνών ή από τη Διαχείριση Χρηματικού του
ΚΕΔΑ/Ζ μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία λήψης των
κατωτέρω δικαιολογητικών, τα οποία θα υποβάλλονται μηνιαίως από το
συντηρητή και θα αφορούν τις παρασχεθείσες συμβατικές υπηρεσίες του
προηγούμενου μήνα:
α. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών τεχνικής εξυπηρέτησης
του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού που θα εκδίδεται από το αρμόδιο
Σμήνος Συντήρησης Εγκαταστάσεων (ΣΣΕ) της Μονάδας και θα θεωρείται από το
Διοικητή της Μονάδας.
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β. Τιμολόγιο της εταιρείας.
γ. Έγγραφο γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού της
εταιρείας (IBAN).
δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
2.
Η μη προσκόμιση των ανωτέρω (δ) και (ε) δικαιολογητικών αποτελεί
λόγο λύσεως της σύμβασης.
3.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατείται φόρος
εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/13, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4.
Ο Συντηρητής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,27868%) επί της
καθαρής αξίας του τιμολογίου, οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 7 του Ν.Δ. 3981/59.
β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74.
γ. Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931 ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε.
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α΄24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16 και από το άρθρο 44 του Ν.4605/19.
στ.
Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042%
(0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.).
ζ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
η.
Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ
χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 της υπ΄ Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών.
5.
Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16 ης
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Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των
τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό
καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το
πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του
εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
Άρθρο 8ο
Εγγυήσεις
1.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.4364/2016 που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.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.
2.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, όπως ορίζεται στη περ. β παρ.1 του άρθρου 72 του
Ν.4412/16.
3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2)
τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών εργασιών, την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των
συμβαλλομένων.
5.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα
αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
6.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα
με το συνημμένο υπόδειγμα της προσθήκης «3» του παρόντος Παραρτήματος.
Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων
εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες,
εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο
και την παρούσα διακήρυξη.
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Άρθρο 9ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του
Ν.4412/16, ενώ για θέματα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών, των διαδικασιών παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης,
μεταφοράς τους κλπ, ισχύουν τα καθοριζόμενα από την οικεία εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σμχος (Ι) Ανδρέας Μαρίνος
Υδκτής ΚΕΔΑ/Ζ

Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«3» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/697/ΑΔ.1300/Σ.375

ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Ζούμπερι, 2 Ιουλ 19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986

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):

………………………………….…………………………………..

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
Ημερομηνία:
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σγός (ΑΤΜ) Σοφία Ζουμπουρτικούδη
ΕΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ

Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ
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ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Ζούμπερι, 2 Ιουλ 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/697/ΑΔ.1300/Σ.375

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
(Αριθμητικώς &
Ολογράφως)

Τεχνική Εξυπηρέτηση Συγκροτήματος
Βιολογικού Καθαρισμού ΚΕΔΑ/Ζ

1. Στην ανωτέρω τιμή θα διενεργούνται κρατήσεις ποσοστού 6,27868% και
παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8% (στο ποσό μετά τις κρατήσεις
6,27868%).
2.

Το ποσοστό ΦΠΑ στο οποίο υπάγεται η παροχή υπηρεσιών είναι …… .

3.

Η ισχύ της προσφοράς είναι ………….. (….) ημέρες.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς υπό έτερο
έντυπο, ωστόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι ανωτέρω πληροφορίες.
.......................................
(Ημερομηνία)
Ο
Προμηθευτής
(Σφραγίδα-υπογραφή)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σγός (ΑΤΜ) Σοφία Ζουμπουρτικούδη
ΕΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ

Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ

18

ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Ζούμπερι, 2 Ιουλ 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/697/ΑΔ.1300/Σ.375

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
………………

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ. ……………………
ΕΥΡΩ. ……………………

Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς την οποία απευθύνεται)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
…………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
μας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..Δ\νση………………………για
την
καλή
εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που
υπέγραψε μαζί σας για την τεχνική εξυπηρέτηση του συγκροτήματος
βιολογικού καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (αρ.διακ/ξης
……/…. καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών..…) προς κάλυψη αναγκών του
…………….και το οποίο ποσό καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………............................ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σγός (ΑΤΜ) Σοφία Ζουμπουρτικούδη
ΕΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ

Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ
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ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
Ζούμπερι, 2 Ιουλ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
Φ.831/697/ΑΔ.1300/Σ.375

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./19
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ: ………………….
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1ο
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10o
Άρθρο 11o
Άρθρο 12o
Άρθρο 13o

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο Σύμβασης
Περιγραφή Πλήρους Τεχνικής Εξυπηρέτησης
Χρόνος Εξυπηρέτησης
Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις
Πληρωμή - Δικαιολογητικά στην Υπηρεσία
Εγγυοδοσία
Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Υποχρεώσεις του Συντηρητή
Υποχρεώσεις Μονάδος
Διάρκεια Σύμβασης
Λοιπές Διατάξεις
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../19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΔΑ/Ζ
ΤΗΛ.-FAX : 2294051030

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ../19
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΔΑ/Ζ
Στο Ζούμπερι σήμερα την ………………. οι υπογεγραμμένοι Σμχος (Ι) Γεώργιος
Φίλιος, Διοικητής του ΚΕΔΑ/Ζ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της Πολεμικής
Αεροπορίας σύμφωνα με τη Φ………………………και ο/η…………. , ως νόμιμος
εκπρόσωπος
…………………………………………………….,Δνση…………,τηλ.
…………………. συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν, ο πρώτος με την εκτεθείσα
ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Συντηρητή», την
Τεχνική Εξυπηρέτηση και Συντήρηση του Συγκροτήματος του Βιολογικού
Καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Η σύμβαση αφορά στην τεχνική εξυπηρέτηση του συγκροτήματος του
βιολογικού καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ, όπως αναλυτικά ορίζεται στα άρθρα 2 και 3
της σύμβασης.
Άρθρο 2
Περιγραφή Τεχνικής Εξυπηρέτησης
1. Η πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που είναι
αναγκαίες για την καλή λειτουργία του συγκροτήματος, αποκατάστασης βλαβών,
γενική και τακτική συντήρηση με τα απαιτούμενα αναλώσιμα υλικά (Σωληνάκι
Δοσομ. Χλωρίου και Τεστ Ταμπλέτες Χλωρίου DPD ή μέτρηση του υπολειμματικού
χλωρίου με φορητό μηχάνημα που μετράει με αντιδραστήρια το υπολειμματικό
χλώριο) καθώς και τη μεταφορά των μηχανημάτων-εξαρτημάτων με δαπάνη του
συντηρητή στις εγκαταστάσεις του εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τους
αρμόδιους τεχνικούς για περαιτέρω έλεγχο και επισκευή.
2. Στην πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση δεν περιλαμβάνονται οι βλάβες που
προκλήθηκαν από αποκλειστική υπαιτιότητα του ΚΕΔΑ/Ζ (βίαιη χρήση, δόλο,
βαριά αμέλεια) που βεβαιώνεται από το ΚΕΔΑ/Ζ κατά δίκαιη και αντικειμενική
χρήση.
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3. Η συντήρηση του συγκροτήματος θα γίνεται κάθε μήνα από ειδικούς
τεχνικούς του συντηρητή ειδικά εκπαιδευμένους και θα περιλαμβάνει τις εξής
ενέργειες του συντηρητή:
α) Έλεγχος μηχανημάτων και τήρηση μητρώου αυτών (αντλίες, πίνακες
ελέγχου-ρυθμίσεις)
β) Μέτρηση και ρύθμιση pH, διαλυμένου οξυγόνου, χλωρίου.
γ) Ρύθμιση λειτουργίας αεριστήρων.
δ) Έλεγχος αυτόματων χλωριωτών και ρυθμίσεις.
ε) Μέτρηση και έλεγχος ποσοστού ενεργού λάσπης, οδηγίες
απολάσπωσης.
στ) Έλεγχος αντλιοστασίων-ρυθμίσεις.
ζ) Έλεγχος μηχανικής αφυδάτωσης
η) Εργασίες αποσυναρμολόγησης, συναρμολόγησης τυχόν βλαβών σε
εξαρτήματα του συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού με βοήθεια
προσωπικού της Μονάδος, αν απαιτηθεί όσον αφορά ογκώδη μηχανήματα (μοτέρ
φυσητήρων) και εφ’ όσον είναι εφικτό.
θ) Ανταλλαγή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με τα αποτελέσματα –
συμπεράσματα δειγμάτων από το χημείο «ΚΒΙΕΣ» και σχετικά με τα διάφορα
φαινόμενα που παρουσιάζονται στην λειτουργία όπως επίπλευση λάσπης, οσμής,
διαφυγή λάσπης, θολότητα κλπ.
ι) Ημερολόγιο-Βιβλίο Συντήρησης όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της
παρούσας και συνυπογράφεται από τον αρμόδιο τεχνικό του Συντηρητή.
4. Ο Συντηρητής υποχρεούται πέραν της τακτικής συντήρησης να προσέλθει
όσες φορές απαιτηθεί για τυχόν έκτακτη εργασία.
5. Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για τυχόν αναγκαίες
επισκευές του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού θα βαρύνουν το ΚΕΔΑ/Ζ.

Άρθρο 3
Χρόνος Εξυπηρέτησης
1. Η πλήρης τεχνική εξυπηρέτηση παρέχεται από το Συντηρητή καθ’ όλη την
διάρκεια της εβδομάδος, ήτοι επτά (7) ημέρες, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ο ελάχιστος εβδομαδιαίως αριθμός επισκέψεων στο βιολογικό καθαρισμό
ανέρχεται σε δύο (2) τους θερινούς μήνες λειτουργίας (χρονικό διάστημα 3
μηνών Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο) και σε μία (1) τους χειμερινούς μήνες
λειτουργίας (χρονικό διάστημα 9 μηνών από Σεπτέμβριο έως και Μάιο) της
Μονάδας.
2. Ο Συντηρητής θα αποστέλλει τεχνικό συνεργείο στο χώρο λειτουργίας του
μηχανήματος για διαπίστωση βλάβης ή επισκευής άμεσα (σε περίπτωση κινδύνου
διαφυγής λυμάτων στη θάλασσα), ή το αργότερο σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από
την τηλεφωνική ή έγγραφη κλήση εκ μέρους του ΚΕΔΑ/Ζ.
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Άρθρο 4
Τιμή Αντικειμένου-Κρατήσεις
1. Το μηνιαίο κόστος τεχνικής εξυπηρέτησης του συγκροτήματος βιολογικού
καθαρισμού της Μονάδος ανέρχεται σε ευρώ ………………. (€ ………..) και αφορά
το σύνολο των εργασιών που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της σύμβασης ήτοι:
α. Τη μηνιαία γενική και τακτική συντήρηση του συγκροτήματος
βιολογικού καθαρισμού.
β. Έκτακτες εργασίες που τυχόν απαιτηθούν.
γ. Το κόστος των αναλώσιμων υλικών που θα απαιτηθούν καθ΄ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και αναφέρονται
στην προσφορά του Συντηρητή
(Σωληνάκι Δοσομ. Χλωρίου και Τεστ Ταμπλέτες Χλωρίου DPD ή μέτρηση του
υπολειμματικού χλωρίου με φορητό μηχάνημα που μετράει με αντιδραστήρια το
υπολειμματικό χλώριο).
2. Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
3. Κατά την εξόφληση του Συντηρητή θα παρακρατείται φόρος
εισοδήματος ποσοστού 8%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/13, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Συντηρητής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,27868%) επί της
καθαρής αξίας του τιμολογίου, οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
α. Υπέρ ΜΤΑ 4%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 7 του Ν.Δ. 3981/59.
β. Υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Α. 2%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6
του άρθρου 21 του Ν.Δ. 398/74.
γ. Υπέρ Χαρτόσημου 0,12%, (6*2%) σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.187/43 και του άρθρου 14 του Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου (ΠΔ 28/1931 ΦΕΚ Α’ 239) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,024%, (0,12* 20%) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του
άρθρου 26 του Ν.4115/2013(Α΄24) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του
άρθρου 375 του Ν.4412/16 και από το άρθρο 44 του Ν.4605/19.
στ. Χαρτόσημο 0,0021% (0,07*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,00042%
(0,0021*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 5143/11-122014 (ΦΕΚ Β΄33350 Υ.Α.).
ζ.
Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
0,06%, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 2 της υπ΄
Αρ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
η. Υπέρ χαρτοσήμου ΑΕΠΠ 0,0018% (0,06*3%) και ΟΓΑ χαρτοσήμου
ΑΕΠΠ 0,00036% (0,0018*20%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ΄
Αριθμ. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ Β΄969) Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης,
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Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών.
5. Εργασίες που τυχόν θα προκύψουν ή υλικά που τυχόν θα απαιτηθούν,
πέρα των συμβατικών, αφορούν άλλο αντικείμενο εργασίας και δεν μπορούν να
ενταχθούν στο πλαίσιο των εργασιών της παρούσας σύμβασης, ενώ δεν
τεκμηριώνεται αξίωση του Συντηρητή πρόσθετης αποζημίωσης από την Υπηρεσία
από πιθανή εκτέλεσή τους.
6. Εργοδοτικές εισφορές και άλλες κρατήσεις-εισφορές υπέρ ασφαλιστικών
ταμείων που προβλέπονται από την νομοθεσία επιβαρύνουν το Συντηρητή.
7. Επίσης το Συντηρητή βαρύνουν οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς
προσωπικού (οδοιπορικά έξοδα τεχνικών) ή άλλου είδους έξοδα που δεν
αναγνωρίζονται από την Υπηρεσία.
Άρθρο 5
Πληρωμή - Δικαιολογητικά
1. Η πληρωμή του Συντηρητή για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες θα
γίνεται από το ΔΣΤ/Αθηνών ή από τη Διαχείριση Χρηματικού του ΚΕΔΑ/Ζ μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημερομηνία λήψης των κατωτέρω
δικαιολογητικών, τα οποία θα υποβάλλονται μηνιαίως από το συντηρητή και θα
αφορούν τις παρασχεθείσες συμβατικές υπηρεσίες του προηγούμενου μήνα:
α. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών τεχνικής εξυπηρέτησης
του βιολογικού καθαρισμού που θα εκδίδεται από το αρμόδιο Σμήνος Συντήρησης
Εγκαταστάσεων (ΣΣΕ) της Μονάδας.
β. Τιμολόγιο της εταιρείας.
γ. Έγγραφο γνωστοποίησης του τραπεζικού λογαριασμού της
εταιρείας (IBAN).
δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας με αιτιολογία «για
είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης».
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 4152/13
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/07 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των
εξήντα (60) ημερών, η αναθέτουσα αρχή καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο
ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για
το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου
του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που
ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.
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3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.).

Άρθρο 6
Εγγυοδοσία
Ο Συντηρητής κατέθεσε ως εγγύηση πλήρους και καλής εκτέλεσης της
παρούσας σύμβασης την υπ΄αρίθμ. …………………….. εγγυητική επιστολή της
τράπεζας ………………………………… ποσού ευρώ ……………………., που
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σε αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 7
Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση
1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης επιβάλλονται
ποινικές ρήτρες.
2. Ως παραβάσεις των όρων της σύμβασης θεωρούνται ιδιαίτερα:
α. Η μη εκτέλεση των συμβατικών εργασιών καθώς και η μη έγκαιρη και
κανονική συντήρηση του συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ.
Στην περίπτωση αυτή το ΚΕΔΑ/Ζ μπορεί να προβαίνει στη συντήρηση του
συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού από άλλο συντηρητή
και να
επιβαρύνει το συντηρητή της παρούσας σύμβασης με την επί πλέον διαφορά
τιμής που θα προκύψει.
β. Μη ανταπόκριση του Συντηρητή για αποστολή τεχνικού προσωπικού
του εντός του προβλεπόμενου χρόνου κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης κλήσης
από το ΚΕΔΑ/Ζ.
γ. Εάν ο συντηρητής δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του ΚΕΔΑ/Ζ
ή ο τρόπος συναλλαγών του δεν είναι αυτός που επιβάλλεται προς στρατιωτική
μονάδα.
3. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται αποδίδονται στο Μ.Τ.Α και
καθορίζονται ως εξής:
α. Για πρώτη παράβαση
β. Για δεύτερη παράβαση
γ. Για τρίτη παράβαση
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€ 300,00
€ 600,00
€ 1.000,00

4. Μετά την τρίτη παράβαση, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Έκπτωσή του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του
Μ.Τ.Α.
γ. Συντήρηση του συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού του
ΚΕΔΑ/Ζ είτε από τον επόμενο μειοδότη των προσφορών είτε με επανάληψη της
διαδικασίας ανάδειξης συντηρητή, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με
καταλογισμό σε βάρος του της επιπλέον τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα
τυχόν του οφείλει το δημόσιο είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων
εσόδων.
5. Η οριστική κήρυξη του Συντηρητή ως εκπτώτου γίνεται μετά από
εισήγηση αρμόδιας επιτροπής και σχετικής απόφασης της Μονάδας.
Άρθρο 8
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1. Έκπτωση δεν χωρεί ούτε οι συνέπειες αυτής εφαρμόζονται σε περίπτωση
ανωτέρας βίας η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία συντήρησης
του συγκροτήματος του βιολογικού καθαρισμού του ΚΕΔΑ/Ζ μέσα στο συμβατικό
χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει το Συντηρητή. Ως περιπτώσεις
ανώτερης βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες:
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των
εργασιών του καταστήματος του Συντηρητή.
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του Συντηρητή.
γ. Πλημμύρα
δ. Σεισμός
ε. Πόλεμος
στ. Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων και
εφόσον επέδρασε επί της εκτέλεσης της σύμβασης, του ιδίου του Συντηρητή ή του
κατασκευαστή-προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
2. Τα γεγονότα που συνιστούν ανωτέρω βία πρέπει να αναφερθούν από το
Συντηρητή εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την
εκδήλωσή τους και να βεβαιώνονται από σχετικά έγγραφα αρμόδιας Αρχής.
Εφόσον τα γεγονότα αυτά είναι διαρκή, ο Συντηρητής θα πρέπει να αναφέρει μέσα
στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους .
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3. Επισημαίνεται ότι κανένας από τους παραπάνω λόγους δεν θα γίνει
αποδεκτός, εφόσον ο Συντηρητής προβεί στη συντήρηση συγκροτήματος
βιολογικού καθαρισμού άλλου προσώπου κατά τις ημερομηνίες που επικαλεσθεί
αδυναμία συντήρησης του συγκροτήματος βιολογικού καθαρισμού της Μονάδας.
Άρθρο 9
Εισπράξεις Δικαιωμάτων του Δημοσίου
Οποιαδήποτε γενικά ζημιά, που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου
της παρούσας από το Συντηρητή, εισπράττεται από όσα ο Συντηρητής έχει να
λαμβάνει για οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση ανυπαρξίας ή
ανεπάρκειας των λογαριασμών αυτών κατά τις διατάξεις περί Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων. Επίσης κατά τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέσα εισπράττονται
τα δικαιώματα του Μ.Τ.Α που προέρχονται από τις ποινικές ρήτρες.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις του Συντηρητή
1. Ο Συντηρητής δηλώνει ότι αφού επισκέφτηκε το χώρο και τις
εγκαταστάσεις του συγκροτήματος και κατατοπίστηκε για όλα τα ζητήματα που
μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες του και την αξία αυτών, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα την ανάληψη των εργασιών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν
ανωτέρω.
2. Για την εξασφάλιση εισόδου στη Μονάδα το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί ο Συντηρητής θα πρέπει:
α. Να έχει εξουσιοδότηση από το Γραφείο Ασφάλειας της Μονάδας.
β. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά
έναντι του προσωπικού της Μονάδος και να σέβεται τους νόμους και τον
κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας.
3. Ο Συντηρητής θα είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος για κάθε
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα προσωπικό του και
υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι:
α. Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κ.α. εξάρτηση
από την ΠΑ.
β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των
εργαζομένων.
4. Επιπλέον σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από αμέλεια του
προσωπικού του Συντηρητή προς οιονδήποτε, ο Συντηρητής
ευθύνεται
απεριόριστα.
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Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Μονάδος
Στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού θα τηρείται στην
κυριότητα των αρμοδίων τεχνικών του ΚΕΔΑ/Ζ λεπτομερές ημερολόγιο-βιβλίο
λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών και επισκευής των μηχανημάτων του βιολογικού
καθαρισμού το οποίο θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τους αρμόδιους
τεχνικούς του ΚΕΔΑ/Ζ και τον αρμόδιο τεχνικό της εταιρίας. Σε περίπτωση βλάβης,
καταγράφονται στο ημερολόγιο λεπτομερώς:
α. Το σύμπτωμα, το είδος και τα αίτια της βλάβης.
β. Οι ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση της βλάβης.
γ. Ο χρόνος επισκευής της βλάβης.
Άρθρο 12
Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) έτους με ημερομηνία έναρξης
ισχύος την ……………………………. .
Άρθρο 13
Λοιπές Διατάξεις
1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ
Α΄147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια
προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας της πρόσκλησης,
εφαρμοζόμενου του Ελληνικού Δικαίου.
3. Αποκλείεται στο Συντηρητή η εκχώρηση των δικαιωμάτων του στο
σύνολο ή τμηματικά σε οποιοδήποτε τρίτο.
4. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μεταφορά διαφόρων εξαρτημάτων του
συγκροτήματος στις εγκαταστάσεις του Συντηρητή για τυχόν επισκευή θα
ακολουθείται η διαδικασία «Περί Δανεισμού του Δημοσίου» (άρθρο 79 και 123 του
ΕΓΕΦΑ).
5. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
6. Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά
την ανάγνωσή της, και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα
πρωτότυπα αυτά το ένα κρατήθηκε από το ΚΕΔΑ/Ζ και το άλλο έλαβε ο
Συντηρητής.
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7. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία
υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται ως
παραρτήματα στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο
σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της
παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/19

β.

Προσφορά του Συντηρητή

ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
«Α»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/19

«Β»

Προσφορά Συντηρητή « ……………………….»

Σμχος (Ι) Ανδρέας Μαρίνος
Υδκτής ΚΕΔΑ/Ζ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σγός (ΥΕ/ΑΥΛ) Ελευθερία Καμπανάκη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΚΕΔΑ/Ζ
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