ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
ΠΡΑΚΣΙΚΟ 8
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΗ
“ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.E. Ο.Σ.Α.”

ην Λνπηξάθη, ζήκεξα ηελ 20 Ινπιίνπ έηνπο 2018, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα
13:30 ζπλήιζαλ ζηα γξαθεία ηεο «Σνπξηζηηθή Λνπηξαθίνπ Α.Δ. Ο.Σ.Α.», νδφο
Γ. Λέθθα, αξηζκφο 24, κε γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ αξηζκ. πξση.
81/18.07.2018, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο
κε ηελ επσλπκία Σνπξηζηηθή Λνπηξαθίνπ Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α.
«ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.», ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο
γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα:
Παξόληεο
1.Γεψξγηνο Αιθ. Γθηψλεο – Πξφεδξνο, 2. Α. αθειιαξίνπ, 3. Κ. Παληειένπ, 4.
. Κνξδαιή, 5. . Ράηεο, 6. Δπαγ. Βιάζζεο.
Απόληεο
(Γ. Ρνπκειηψηεο, Μ. Θπκήο θαη Α. Κνπξνχθιε)
Παξίζηαηαη: ν θ. Υξήζηνο Σδνάλνο – λνκηθφο ζχκβνπινο.
Αξηζκ. απόθ. 29/8 – 2018
2. Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνθήξπμε αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηε
κίζζσζε ππεξεζηώλ βνεζώλ θπζηνζεξαπεπηώλ θαη εηδηθώλ
εθαξκνγώλ αηζζεηηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ
ηεο εηαηξείαο από 15-8-2018 έσο 31-12-2018, έγθξηζε ησλ όξσλ
απηνύ θαη νξηζκόο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη
Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ.
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Γίλεηαη ε αλάγλσζε ηεο ππ’ αξηζκ. 4/2018 κειέηεο θαη ησλ φξσλ ηεο ζρεηηθήο
πξνθήξπμεο γηα ην δηαγσληζκφ κίζζσζεο ππεξεζηψλ ηνπ ζέκαηνο.
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηα «Σνπξηζηηθή Λνπηξαθίνπ Α.Δ. Ο.Σ.Α.»
Απνθαζίδεηαη νκόθσλα
Α) Η κίζζσζε ππεξεζηψλ βνεζψλ θπζηνζεξαπεπηψλ θαη εηδηθψλ εθαξκνγψλ
αηζζεηηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο εηαηξείαο απφ 15-82018 έσο 31-12-2018.
Β) Δγθξίλνληαη νη φξνη δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ «Mίζζσζε
ππεξεζηώλ βνεζώλ θπζηνζεξαπεπηώλ θαη εηδηθώλ εθαξκνγώλ
αηζζεηηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο εηαηξείαο από
15-8-2018 έσο 31-12-2018» σο αθνινχζσο:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ. ΛΕΚΚΑ 48, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ “ΤΠΗΡΔΙΔ ΒΟΗΘΩΝ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΩΝ –
ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ
ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.”
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: € 49.000
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%)
Η Σνπξηζηηθή Λνπηξαθίνπ Α.Δ. Ο.Σ.Α. πξνθεξχζζεη ηε δηελέξγεηα ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’
αξηζκ. 4/2018 ηερληθή κειέηε γηα ηελ αλαθήξπμε κεηνδφηε γηα ηηο «ΤΠΗΡΔΙΔ ΒΟΗΘΩΝ
ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΩΝ – ΔΙΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.» γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 15-8-2018 έσο
31-12-2018 θαη ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 49.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%).
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Έρνληαο ππφςε:
1) Σελ αλάγθε ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. γηα ηελ θάιπςε Τπεξεζίεο Βνεζψλ Φπζηθνζεξαπείαο – Δηδηθψλ
Δθαξκνγψλ Αηζζεηηθήο γηα ηελ Λεηηνπξγία ηνπ Τδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκφλ 4/2018 κειέηε ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.
2) Σελ ππ’ αξηζκ. 29/8 - 2018 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
φξνη δηαθήξπμεο δηελέξγεηαο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο Τπεξεζίεο Βνεζψλ Φπζηθνζεξαπείαο –
Δηδηθψλ Δθαξκνγψλ Αηζζεηηθήο γηα ηελ Λεηηνπξγία ηνπ Τδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ..
θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί πγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ.
ΓΙΑΚΗΡΤΔΙ
Σε δηελέξγεηα ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 4/2018 ηερληθή κειέηε ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. γηα
ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο “Βνεζψλ Φπζηνζεξαπεπηψλ- Δηδηθψλ Δθαξκνγψλ Αηζζεηηθήο» γηα ηελ
Λεηηνπξγία ηνπ Τδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.” ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο 49.000
ΔΤΡΩ κε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%) γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 15-8-2018 έσο 31-122018.
ΑΡΘΡΟ 1: ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο
αλαθεξφκελεο αλσηέξσ δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 2: ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ’ απηήλ σο αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο είλαη,
θαηά ζεηξά ηζρχνο, ηα εμήο:
1. Η παξνχζα δηαθήξπμε.
2. Η ππ’ αξηζκ. 4/2018 ηερληθή κειέηε ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. κε ηα ζπλνδεχνληα ζ’ απηήλ ηεχρε,
α) ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη β) ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ.
3. Η ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ
3.1. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’
αξηζκ. 4/2018 κειέηε, θαη ζπγθεθξηκέλα ε εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ γηα ηελ Τπεξεζίεο

4
Βνεζψλ Φπζηθνζεξαπείαο θαη Δηδηθψλ Δθαξκνγψλ Αηζζεηηθήο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Τδξνζεξαπεπηεξίνπ ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., θαζψο ζηεξείηαη κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζή
ηεο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε αλσηέξσ δνκή θαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο
αλάγθεο ιφγσ ησλ θξίζηκσλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ βηψλνπλ νη δεκφηεο.
3.2. Η δηάξθεηα παξνρήο ησλ πξνο αλάζεζε ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ 15-8-2018 έσο ηελ 3112-2018, αξρφκελε απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Δλδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο:
Οη δεηνχκελεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’ αξηζκ. 4/2018 κειέηε θαη
επαλαιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ΠΙΝΑΚΑ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΔΙΓΟ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ €

ΤΝΟΛΟ €

Τπεξεζίεο Βνεζνί
Φπζηθνζεξαπεπηέο θαη Δηδηθνί
Δθαξκνγήο Αηζζεηηθήο (10
άηνκα)

7000

7,0 επξώ /ώξα

49.000,00

ΤΝΟΛΟ

49.000,00

Φ.Π.Α 24%

11.760,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60760,00
Οη ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ειήθζεζαλ θαηφπηλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ έξεπλαο
αγνξάο. Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο δχλαηαη λα θαηαζέζεη κφλν κία πξνζθνξά γηα φιεο ηηο
ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Κάζε πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη
ππνρξεσηηθά φιεο ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο. Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο
ππεξεζίεο ζα απνξξίπηνληαη. Οη ηηκέο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ειήθζεζαλ θαηφπηλ
ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ έξεπλαο αγνξάο.
Όινη νη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ λα πεξηιάβνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά,
πίλαθα δηακνξθσκέλν ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα
κε ην πξνζσπηθφ πνπ πξφθεηηαη λα δηαζέζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ησλ
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απαζρνινχκελσλ, ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα-εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο θέξδνο,
ρσξίο ε πξνζθνξά λα μεπεξλάεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 5: ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., νδφο: Γ. Λέθθα 48, απφ ηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο

Πξνζθνξψλ, ζηηο 6 Απγνχζηνπ

2018 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:30 έσο 12:00, κεηά ην πέξαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ επνκέλε
ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο,

εθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ην πέξαο ηεο ψξαο απηήο.
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηε ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ζηε Γ. Λέθθα 24,
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ην αξγφηεξν κέρξη θαη κηζή ψξα πξηλ ηε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα ππνβιεζνχλ θαη ηαρπδξνκηθά. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο, ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. ην
αξγφηεξν κηζή ψξα πξηλ ηε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ, κε επζχλε
ησλ πξνζθεξφλησλ.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην
αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
ή ηελ πξφζθιεζε γηα ηελ απνζθξάγηζε.
Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη θαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ
πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά
ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ
πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο
θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε
νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη κέρξη ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
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Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, κεηά ηε παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη
ψξαο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ
αληηζηνίρσο.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Η Αλαζέηνπζα είλαη ε ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. κε ηα εμήο ζηνηρεία:
Σαρ. Γηεχζπλζε: 20300
Αξηζκφο Σειεθψλνπ: 27440- 22215
Αξηζκφο FAX : 27440-62187
Ηιεθηξνληθή Γ/λζε www.loutrakispa.gr
E-mail: info@loutrakispa.gr
Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη φιεο ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο:
Γηα ζέκαηα δηαδηθαζηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ, ζέκαηα δηθαηνινγεηηθψλ, θιπ:
Αξκφδηνο ππάιιεινο: Νηθφιανο Πεηξίηζεο ηει: 27440 22215 θαμ: 27440 62187

ΑΡΘΡΟ 8: ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο
πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο θαη ηνλ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ..

ΑΡΘΡΟ 9: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ελψζεηο
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζηελ Διιάδα
β) ζε νηνδήπνηε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα
ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 10: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Α. ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
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ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
α) ε ιέμε Πξνζθνξά ,
β) ε επσλπκία ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.
γ) ν ηίηινο ηεο ζχκβαζεο,
δ) ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ,
ηειενκνηνηππίαο-fax θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε-email)

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ
κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
Μέζα ζην παξαπάλσ θάθειν ζα πεξηέρνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηξεηο επηκέξνπο μερσξηζηνί
ζθξαγηζκέλνη θάθεινη πνπ ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ θαη είλαη νη εμήο:
α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ
κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη
αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Οη σο άλσ ηξείο επηκέξνπο θάθεινη πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην θάθειν πξνζθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηα
εμήο:
Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη, επί
πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά :
1.- Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ ππεχζπλε δήισζε, πνπ απνηειεί
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο .
Η ππεχζπλε απηή δήισζε ζα αλαξηεζεί ζην site ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. ζε επεμεξγάζηκε κνξθή
word.
2. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςεθίνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ. Όπσο π.ρ :
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‐ Σα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ ηεο θπβέξλεζεο (ΦΔΚ) ζηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ην ηδξπηηθφ
θαηαζηαηηθφ θαη νη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, εάλ
πξφθεηηαη γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ ή νη λφκηκεο δεκνζηεχζεηο ζην ΓΔΜΗ ησλ αληίζηνηρσλ ηδξπηηθψλ
θαηαζηαηηθψλ.
-Σν ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην πξσηνδηθείν ή λφκηκα επηθπξσκέλν θαζψο θαη νη
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζεσξεκέλεο ή επηθπξσκέλεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, εάλ πξφθεηηαη γηα ΟΔ
θαη ΔΔ ή λα πξνθχπηεη φηη έρεη θαηαρσξεζεί λφκηκα ζην ΓΔΜΗ.
- Δάλ ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ πξφζσπν πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα φηη
έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ
απνδεηθλχνπλ φηη έρεη λνκίκσο εμνπζηνδνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
- Δάλ απφ ηα αλσηέξσ θαηαζηαηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία δελ πξνθχπηνπλ επζέσο ηα πξφζσπα
πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία θαη ηε δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο, πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ζην
δηαγσληζκφ.
- Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο.
Σν παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν ηνπο, ήηνη
ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή, πην ζπγθεθξηκέλα: Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ), απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε
πεξίπησζε Δ.Π.Δ, Ι.Κ.Δ ,Ο.Δ ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή νξγάλνπ,
θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ λφκηκνπ
εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (έθηνο εάλ ε εμνπζία πξνο
εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη
δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).
ηελ

πεξίπησζε

θνηλνπξαμίαο

πξνζθνκίδεηαη

ην

ηδησηηθφ

ζπκθσλεηηθφ

ζχζηαζεο

ηεο

θνηλνπξαμίαο. ε πεξίπησζή έλσζεο , πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε
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πεξίπησζε Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ ή Δ.Δ.) ε νπνία
αλαθέξεη :
i. ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ,
ii. ηελ έγθξηζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο ηα νπνία ζα
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ,
iii. ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο) πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο έλσζεο ζηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο,
iv. ηνλ νξηζκφ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ γηα ηνλ δηαγσληζκφ ή ηνλ νξηζκφ

θνηλνχ λνκίκνπ

εθπξνζψπνπ ηεο έλσζεο γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηνλ ηπρφλ νξηζκφ αληηθιήηνπ ηεο έλσζεο γηα ην
δηαγσληζκφ κε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ,
v. ηνλ ζπληνληζηή/επηθεθαιή ηεο έλσζεο ,
vi. φηη ηα κέιε ηεο έλσζεο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά επζχλνληαη αιιειεγγχσο, αδηαηξέησο θαη εηο
νιφθιεξν έθαζην έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
vii, φηη ζε πεξίπησζε πνπ επηιεγνχλ σο Αλάδνρνη, ζα ζπζηήζνπλ, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, θνηλνπξαμία,
vii. φηη ε θνηλνπξαμία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε
δηαγσληζκνχ, ή ε εηαηξεία ζα ζπζηαζεί κε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ πξνκήζεηα πνπ πξνβιέπεη ε
παξνχζα δηαθήξπμε δηαγσληζκνχ θαη ε ζχκβαζε

ζα ππνγξάθεη κεηά ηελ έθδνζε αξηζκνχ

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή,
ix. φηη ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη αιιειεγγχσο, εμ νινθιήξνπ θαη εμ αδηαηξέηνπ ππεχζπλα
γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
Α2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε Σερληθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ,
ηα θάησζη:
Η Σερληθή Πξνζθνξά , ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππ΄αξηζκφ 4/2018 κειέηε.

1. πζηήκαηα δηαζθάιηζε πνηόηεηαο θαη πξόηππα δηαρείξεζεο
α) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 2008 Γηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ
Γπλακηθνχ γηα ην Γεκφζην.
β) Πηζηνπνηεηηθφ ISO 14001:2004 χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο, ζρεηηθά κε ηε
Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ην Γεκφζην.
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γ) Πηζηνπνηεηηθφ ISO ΟΗSAS 18001:2007 χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ
Δξγαζία , ζρεηηθά κε ηε Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ην Γεκφζην

2. Καηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δηαγσληδόκελνπ (ππεξεζίεο, πειαηνιφγην) πνπ
είλαη ίδηνπ αληηθεηκέλνπ (ηνπιάρηζηνλ δχν ζπκβάζεηο) κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία θαη πνπ έρνπλ
εθηειεζζεί θαηά ηα έηε 2015, 2016 θαη 2017 θαηά ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη
ππεξεζίεο ζχκθσλεο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Καηά ηε ζχληαμε
ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηαη ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχο.
3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ή ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ θξάηνπο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ
φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ /
ζπλεξγάηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ
ππ’ αξηζκ 4/2018 κειέηε.
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ ή ζχκπξαμεο, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία παξέρνληαη απηνηειψο
γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε ή ηε ζχκπξαμε.

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ ηα νξηδφκελα ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ππφδεηγκα.
Η πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξεη δηάξθεηα ηζρχνο έσο 31-12-2018 απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα θαίλνληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο γηα ηελ θάζε ππεξεζία θαη
ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο δηαθήξπμεο. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαη
νινγξάθσο καδί κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ.
Πξνζθνξέο

κε

ζπλνιηθή

ηηκή

ππεξβαίλνπζα

ηνλ

ελδεηθηηθό

πξνϋπνινγηζκό,

απνξξίπηνληαη.
ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ σο θαη θάζε άιιε
επηβάξπλζε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ηεο δεκνπξάηεζεο, εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ
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πνπ ζα βαξχλεη ηελ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε κεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ εηδψλ
ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή πνπ ζα ππνδείμεη ε
αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ..
Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη ζε Δπξψ θαη πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη νξηζκέλεο. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν
αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή δελ δίλεηαη εληαία
ηηκή γηα φια ηα ηεκάρηα θάπνηνπ απφ ηα είδε ηεο δηαθήξπμεο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Β. ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο
έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.΄
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
Η παξάιεηςε πξνζθφκηζεο έζησ θαη ελφο απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή ε
πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπ λφκνπ,
ζπλεπάγεηαη ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ απφ ην δηαγσληζκφ.
Ο θάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο κπνξεί λα θαηαζέζεη κφλν κία πξνζθνξά.
Η πξνζθνξά πξέπεη λα θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε 4/2018 κειέηε.
Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ππεξεζίεο, ζα απνξξίπηνληαη. Όηαλ κηα πξνζθνξά
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απνξξηθζεί σο πξνο έλα είδνο, αλαγθαζηηθά απνξξίπηεηαη νιφθιεξε.
Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο
Δπηηξνπήο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ή παξνπζηάδνπλ κε πξνθαλή ιάζε ζηα πνζά, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κε απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ζα είλαη γξακκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ξελφγισζζα έγγξαθα πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν λ. 4250/2014 αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο
πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσο, δηεπθξηλίδνληαη
δε ζρεηηθά ηα εμήο:
Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα
ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο
ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο παξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014. εκεησηένλ φηη ε
παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (π.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο
βεβαηψζεηο θ.ν.θ.) γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ
αληηγξάθσλ.
Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο θαη
έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 παξ. 2 β’ ηνπ Κψδηθα
Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο
ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILE), νη νπνίεο απνξξένπλ
απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο.
Απιά αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα
απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξ. 36 παξ. 2 β’ ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (λ. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο
θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ λ. 4250/2014.
Πξσηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα: Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη
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πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ
ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Η επηηξνπή παξαιακβάλεη κηζή ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ απφ ηελ ππεξεζία
ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. θαη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηνπο θαθέινπο ησλ πξνζθνξψλ
πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα, ελψ απνξξίπηεη ρσξίο λα απνζθξαγίζεη ηηο εθπξφζεζκεο
πξνζθνξέο (κεηά ηε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ), πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ.
Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ
επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή
ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε
ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο
απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο
ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. Γηα ηηο πξνζθνξέο πνπ
θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαηά ηε παξάγξαθν απηή, ε επηηξνπή κεξηκλά λα δνζεί κέζσ
ηεο ππεξεζίαο πξσηνθφιινπ ν αλάινγνο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ζε θάζε πξνζθνξά.
Η επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ μεθηλά ηελ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ. Η απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ
ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο,
θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ
επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά
αλά θχιιν. Η επηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο.
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη
θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζηεί (ην παξαπάλσ δελ ηζρχεη αλ ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ γίλνπλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε). ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
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ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή ή/θαη βαζκνιφγεζε ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Γηα φζεο
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ
απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ,
απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη θαη αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ησλ ηηκψλ
απφ ηελ επηηξνπή ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ νπνίσλ έγηλαλ απνδεθηέο νη πξνζθνξέο θαη
ζπληάζζεη ην αλάινγν πξαθηηθφ κε ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα.
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ θαη ε αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, επηθπξψλνληαη κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα
απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Η απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο
επηηξνπήο κε ηε ζχληαμε ελφο πξαθηηθνχ.
Οη απνζθξαγίζεηο ησλ θαθέισλ γίλνληαη ζε δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο ελψ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε
θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ζε ιεπηνκεξή έιεγρν σο πξνο ηελ αθξίβεηα, πιεξφηεηα θαη επάξθεηα ησλ
ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο θαη δηαπηζηψλεη
ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία ηνπο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΜΠΛΗΡΩΗ –ΑΠΟΑΦΗΝΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
1. Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο
ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο
ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
2. Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή
πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη
ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο
ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο
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ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α'
74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν,
θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην
εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ
ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε
θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
3. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.
4. Η ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε
εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή
πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα
ζεξαπεπζνχλ. Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο
πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε
πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
5. Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ
απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 13: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
1.Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα,
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο
πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία ειέγρνληαη θαη απνζθξαγίδνληαη
απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ζε κέξα πνπ ζα νξηζηεί απφ απηή ψζηε λα
ελεκεξσζνχλ φζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο γηα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πνπ θαηαηέζεθαλ:
Α. Πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο (φισλ ησλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο πνπ δειψλεη ζηελ
ππεχζπλε δήισζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ) απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)
ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο, φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηνχο πξνζσπηθφ.
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Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο,
έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά δηεπθξηλίδεηαη φηη :
Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ.
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα
πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο.
Β. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο
ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν
απφ απηφλ πξνζσπηθφ θαη ηνπ ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο, ηφζν γηα θχξηα φζν θαη γηα επηθνπξηθή
αζθάιηζε.
Γ. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη
ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο θφξσλ.
Σν παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Γ. Πηζηνπνηεηηθό ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζε έλα εκπνξηθό
ή επαγγεικαηηθό κεηξών πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ (νηθείν επηκειεηήξην ή
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο), απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο.
Δ. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ
αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη φηη δελ
πξνθχπηνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. Σν
απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα είλαη έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ.
Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
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Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ) ε θάζε άιιε πεξίπησζε νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηνχ.
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή
ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππoβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ
επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ,
είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο
πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
4. Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα
απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη
ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
5. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
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απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο
εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 είηε θαηαθχξσζεο ηεο
ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ
Α.Δ. ην ζρεηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη αθνχ ν
αλάδνρνο θαηαζέζεη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5 ηεο ζπκβαηηθήο
ρσξίο ΦΠΑ αμίαο.
Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη
λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ (αλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε παξνχζα δηαθήξπμε) θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά
βάζεη ηηκήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ 15-8-2018 έσο 31-12-2018, άιισο απφ ηελ ππνγξαθή
ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έσο θαη 31-12-2018.
ΑΡΘΡΟ 15: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη,πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο
νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α.
Η παξά πάλσ εγγχεζε εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην
Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ
ηνπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
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Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζε ζα πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 16: ΦΟΡΟΙ-ΣΔΛΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ
ηε ζπκβαηηθή αμία ησλ ππεξεζηψλ, εθηφο ηνπ ΦΠΑ, δηελεξγνχληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (θαη ηα
ηέιε ραξηνζήκνπ) νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
Σα παξαπάλσ πνζά έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ πξνζθεξφκελε απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηηκή θαη θακία
ακθηζβήηεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςεη ή ελδερφκελε απαίηεζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα
επηπιένλ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζ’ απηφλ γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο.
Γεληθά ν αλάδνρνο βαξχλεηαη βάζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη
θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ πνπ βαξαίλεη ηελ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ..
ΑΡΘΡΟ 17: ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ
Η εθηέιεζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνχ Κψδηθα.
Η παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο ηεο
ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., θαηφπηλ ειέγρνπ.
ΑΡΘΡΟ 18: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ αθνχ δε γίλνπλ φιεο νη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη λα παξαδίδεη εκπξφζεζκα ηα αλαγθαία
παξαζηαηηθά-δηθαηνινγεηηθά ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ην ζρεηηθφ
ρξεκαηηθφ έληαικα.
Οη ηηκέο δελ δχλαληαη αλαπξνζαξκνγήο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο
θαη ακεηάβιεηεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη έσο ηελ ηειηθή εμφθιεζε.
ΆΡΘΡΟ 19: ΔΚΥΩΡΗΗ -ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Ο Αλάδνρνο απαγνξεχεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζρεηηθά κε ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ ζα αλαιάβεη εμ’ αθνξκήο ηεο παξνχζεο, θαζψο επίζεο απαγνξεχεηαη ε
εθρψξεζε δηθαησκάησλ άλεπ ηεο ξεηήο άδεηαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
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ΑΡΘΡΟ 20: ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΚΤΡΩΔΙ-ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ε Τπεξεζία
κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 21:ΔΝΣΑΔΙ
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη
πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη
πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο Φ.Π.Α). Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν.
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., αλ ή έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην
απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν
ΑΡΘΡΟ 22: ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζην πξφγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ»,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010.
Δπηπξνζζέησο, πεξίιεςε ηε δηαθήξπμεο θαη ε παξνχζα ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ., απφ φπνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη ζε ηνπηθή εθεκεξίδα.

ΑΡΘΡΟ 23: ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο
πιεξνθνξίαο. Σνλίδεηαη φηη δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο
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κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.

ΑΡΘΡΟ 24: ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ π.δ. 28/2015 (Α΄34).
Αθνινπζνύλ:

σνημμένα:

1.Παξάξηεκα Α: «Η ππ΄αξηζκ. 4/2018 κειέηε ηεο Δ/λζεο»
2.Παξάξηεκα B:«Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»
3. Παξάξηεκα Γ: Τπεύζπλε Δήισζε

Παράρηημα Α: «Η σπ΄αριθμ. 4/ 2018 Μελέηη ηης Γ/νζης»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ. ΛΕΚΚΑ 48, ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Αριθμ. Μελέτης: 4/2018
ΜΔΛΔΣΗ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ- ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.
Πξνϋπνινγηζκνύ: 49.000 ΕΤΡΩ
ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ: 1. ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
3. ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
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ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ. Ο.Σ.Α.
Αρ. Μελέηης 4/2018
Έργο: «ΤΠΗΡΔΙΔ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ- ΔΙΓΙΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.»

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΓΔΝΙΚΑ.
1.1. ηελ αξκνδηόηεηα ηεο Αλώλπκεο Εηαηξείαο κε ηελ Επσλπκία “ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Αλώλπκε Εηαηξεία Ο.Σ.Α. θαη δηαθξηηηθό ηίηιν “ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε.”
ππάγεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε αλάζεζε θαηαζθεπήο, αλαθαηαζθεπήο, απόθηεζεο,
δεκηνπξγίαο,
ρξεζηκνπνίεζεο,
νξγάλσζεο,
δηνίθεζεο,
εθκεηάιιεπζεο
απηνηειώο, είηε ζε ζπλεξγαζία κε λνκηθά ή θπζηθά πξόζσπα κε νπνηαδήπνηε
λνκηθή κνξθή θαη Ν.Π. Δεκνζίνπ ή Ιδησηηθνύ Δηθαίνπ θηηξίσλ θιπ, ηδία δε
ινπηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ ζύγρξνλνπ πδξνζεξαπεπηεξίνπ, πιάδ, θαζώο
θαη ινηπώλ έξγσλ θαη ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο ι.ρ. ηειεθεξίθ, ζεκαηηθά
θαη εθπαηδεπηηθά πάξθα, δσνινγηθνύο, βνηαλνινγηθνύο, γεσπνληθνύο θήπνπο,
ζαιάζζηα πάξθα, ελπδξεία, εθζέζεηο, θαζώο θαη δηνξγαλώζεηο γηα ηελ αλάπηπμε
όισλ ησλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, όπσο θαη ηελ αλάπηπμε ινηπώλ ζηόρσλ ή
ηνκέσλ.
Η άζθεζε ηεο αλσηέξσ αξκνδηόηεηαο ηείλεη λα γίλεη εμαηξεηηθά δύζθνιε γηα ηελ
Λνπηξάθη Α.Ε., ε νπνία δελ δύλαηαη λα αληαπεμέιζεη ζηηο πεξηγξαθόκελεο εδώ
εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζώο δελ δηαζέηεη ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό.
πγθεθξηκέλα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε. ππεξεηνύλ κόλν δώδεθα
(12) ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ελώ νη αλάγθεο γηα ηηο
αλσηέξσ δξαζηεξηόηεηέο ηεο είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο θαη δε ηελ ζεξηλή πεξίνδν
όπνπ ε επηζθεςηκόηεηα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε.
1.2. Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνύζα κειέηε επηρεηξείηαη ε πεξηγξαθή
ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ θαη νη
εηδηθόηεξνη όξνη εθηέιεζήο ηεο. πγθεθξηκέλα αληηθείκελν ησλ ππεξεζηώλ είλαη
ε εθηέιεζε ησλ
πξνγξακκάησλ αλαδσνγόλεζεο θαη επεμίαο ζώκαηνο θαη
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πξνζώπνπ από θπζηνθνζεξαπεπηέο θαη εηδηθνύο ζηελ εθαξκνγή αηζζεηηθή γηα
ηελ θαιή θαη πνηνηηθή ιεηηνπξγία ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε., θαζώο ε ίδηα ζηεξείηαη
ηθαλνύ αξηζκνύ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.
2. ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΥΔΘΟΤΝ
- Τπηρεζίες Βοηθών Φσζικοθεραπεσηών θαη Δηδηθώλ Δθαξκνγώλ Αηζζεηηθήο
ζηο Τδροθεραπεσηήριο ηης ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.
Η αλσηέξσ ππεξεζία αθνξά βνεζνύο θπζηθνζεξαπεπηέο θαη εηδηθνύο
εθαξκνγώλ αηζζεηηθήο, νη νπνίνη ζα απαζρνιεζνύλ ζην Τδξνζεξαπεπηήξην ηεο
ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε.. Σν πδξνζεξαπεπηήξην είλαη έλαο ππεξζύρξνλνο ρώξνο, ν
νπνίνο πξνζθέξεη αλαδσνγόλεζε ζώκαηνο θαη πλεύκαηνο, ραιάξσζεο θαη
επεμίαο κε ζεξαπείεο ζώκαηνο θαη πεξηπνηήζεηο πξνζώπνπ. Γηα ηηο αλάγθεο απηέο
πξόθεηηαη λα απαζρνιεζνύλ βνεζνί θπζηθνζεξαπεπηέο θαη εηδηθνί εθαξκνγώλ
αηζζεηηθήο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα έρνπλ σο θύξην πξνζόλ ηελ ζρεηηθή
εθπαίδεπζε ηνπο θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία. Οη βνεζνί θπζηθνζεξαπεπηέο ζα
απαζρνινύληαη από Δεπηέξα έσο Κπξηαθή θαη ώξεο 11.00΄ έσο 20.00΄.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ € 49.000
(κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%).
4. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ
- Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν πξνζσπηθό γηα
λα θαιύπηνληαη όιεο νη εηδηθόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ ππεξεζηώλ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο.
- Πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα
ππνβάιεη ζηελ Επηρείξεζε νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αηόκσλ πνπ ζα
απαζρνινύληαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. Η θαηάζηαζε ζα
ζπλνδεύεηαη από αληίγξαθα ησλ πνηληθώλ κεηξώσλ θαη πιήξεο
βηνγξαθηθό ζεκείσκα ην νπνίν ζα ππνβάιιεηαη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
αλαδόρνπ.
- Σν πξνζσπηθό ζα είλαη ζηαζεξό γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο
ζύκβαζεο θαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζα αληηθαζίζηαηαη από άιιν
άηνκν, γηα ην νπνίν ζα ελεκεξώλεηαη ε ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε.. ε πεξίπησζε πνπ
δηαπηζησζεί αθαηαιιειόηεηα ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ, ν
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-

Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ,
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε..
Οη ππεξεζίεο ζα πινπνηνύληαη εμ νινθιήξνπ από ηνλ Αλάδνρν θαη ην
εμεηδηθεπκέλν ηνπ πξνζσπηθό. Σελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ (απνδνρέο,
εηζθνξέο θ.ι.π.) αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ν Αλάδνρνο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, δειαδή θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρώλ, νη νπνίεο ζε θακία
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ
Ε, ηήξεζε ηνπ λόκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, όξνη πγηεηλήο
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θ.ιπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
παξάβαζε ηνπ αλσηέξνπ όξνπ, ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζύκβαζε κε ηνλ
Αλάδνρνο, ρσξίο θακία πξνεηδνπνίεζε.
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Έργο: «ΤΠΗΡΕΙΕ ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ
ΤΔΡΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΔΙΓΟ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ €

ΤΝΟΛΟ €

Τπεξεζίεο Βνεζνί
Φπζηθνζεξαπεπηέο θαη Δηδηθνί
Δθαξκνγήο Αηζζεηηθήο (10
άηνκα)

7000

7,0 επξώ /ώξα

49.000,00

ΤΝΟΛΟ

49.000,00

Φ.Π.Α 24%

11.760,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 60.760,00

Ο Γ/ΝΣΗ & ΤΝΣΑΞΑ
Νηθόιανο Πεηξίηζεο
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ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.
Αριθμός Μελέηης 4/2018
Έργο: «ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.
ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑ- ΔΙΓΙΚΟΙ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.»


Τ
ΤΓΓΓΓΡ
ΡΑ
ΑΦ
ΦΗ
ΗΤ
ΤΠ
ΠΟ
ΟΥ
ΥΡ
ΡΔ
ΔΧ
Χ
Δ
ΔΧ
ΧΝ
Ν
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ
Η παξνύζα ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ αθνξά ζηελ εξγαζία «ΤΠΗΡΔΙΔ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. - ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΙΑΔΙΓΙΚΟΙ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ
ΑΙΘΗΣΙΚΗ
ΓΙΑ
ΣΗΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΣΟΤ
ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.».
Πξνϋπνινγηζκόο: έσο € 49.000 κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%).

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΥΤΟΤΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ Ν. 3463/2006 “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ”.
Σνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”.
 Σνπ Ν. 2690/1999 “Κύξσζε Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο”.
 Η κε αξηζκ. 29-8/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έγθξηζεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύο.
 Η ππ'αξηζκ. 4/ 2018 κειέηε ηεο Τπεξεζίαο.



ΑΡΘΡΟ 3° ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο είλαη, θαηά ζεηξά ηζρύνο, ηα αθόινπζα:
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α) Η ζπγγξαθή ππνρξεώζεσλ
β) Η πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ
ΑΡΘΡΟ 4° ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Η παξνύζα ζύκβαζε έρεη δηάξθεηα από 15-8-2018 έσο 31-12-2018.
ΑΡΘΡΟ 5° ΔΠΙΒΛΔΦΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ-ΠΛΗΡΧΜΗ
Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πνηνηηθνύ
ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε εξγαζία είλαη επηκειεκέλε θαη
ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
Η πιεξσκή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά βάζεη πηζηνπνηήζεσλ πνπ ζα
ππνβάιινληαη θαη πεξηιακβάλνπλ εθηειεζκέλεο εξγαζίεο ησλ νπνίσλ έρεη
νινθιεξσζεί ε ηκεκαηηθή νξηζηηθή παξαιαβή.
ΑΡΘΡΟ 6° ΔΓΓΤΗΔΙ
Δελ απαηηείηαη εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό.
Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζό ίζν κε ην 5% ηεο ζπκβάζεσο (ρσξίο
Φ.Π.Α).
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ζπληάζζεηαη θαηά ηνλ ηύπν πνπ ηζρύεη ζην
Δεκόζην θαη θαηαηίζεηαη από κνξθή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο
ηξάπεδαο ή ηνπ ΣΜΕΔΕ ή γξακκαηίνπ ζύζηαζεο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθώλ θαη Δαλείσλ.
ΑΡΘΡΟ 7° ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί εηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν
εξγαηηθό πξνζσπηθό.
2. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη άκεζα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ
Α.Ε..
3. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε θαη επζύλε, λα παίξλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα
ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνιεί θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
4. Ο αλάδνρνο ηειεί πάληνηε θαη ππό επνπηεία ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηεο
ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε. πξνο ηηο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο νπνίαο νθείιεη ζπκκόξθσζε
επξηζθόκελνο ζε ζπλερή επαθή γηα λα πηζηνπνηείηαη θαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
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ηνπ.
5. Σν πάζεο θύζεσο θαη εηδηθόηεηαο πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ
ακείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ αλάδνρν. εκεηώλεηαη ξεηά όηη
απαγνξεύεηαη ε απαζρόιεζε αλαζθάιηζηνπ πξνζσπηθνύ.
6. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο, ε ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε. ζα θαηαγγείιεη κνλνκεξώο
ηελ ζύκβαζε θεξύζζνληαο έθπησην ηνλ Αλάδνρν κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη.

ΑΡΘΡΟ 8° ΔΚΥΧΡΗΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
Απαγνξεύεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη κέξνο ή νιόθιεξν ην αληηθείκελν ηεο
ζύκβαζεο ζε ηξίην, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε.. Η έγθξηζε παξέρεηαη
κε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, εθόζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε
έρεη ηα πξνζόληα πνπ εγγπώληαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ, γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Έλαληη ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε. ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε "εηο νιόθιεξνλ"
ππεύζπλνο καδί κε απηόλ πνπ ηνλ ππνθαηέζηεζε. Καη' εμαίξεζε, κπνξεί κε
απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λα απαιιαγεί ηεο επζύλεο ηνπ ν
αλάδνρνο, ύζηεξα από αίηεζε ηνπ.
Μαδί κε ηελ αίηεζε ηνπ αλαδόρνπ ππνβάιιεηαη θαη δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο
ηνπ ηξίηνπ πξνο ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρώξεζε.
Μεηά ηελ εθρώξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απ' επζείαο ζην λέν αλάδνρν, ν
νπνίνο αλαιακβάλεη θαη όιεο ηηο επζύλεο από ηε ζύκβαζε, ππνρξενύκελνο λα
θαηαζέζεη ηηο πξνβιεπόκελεο εγγπήζεηο.
ΑΡΘΡΟ 9° ΔΚΠΣΧΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Εάλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από
ηε ζύκβαζε θαη πξνο ηηο λόκηκεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Ε.,
θαιείηαη κε εηδηθή πξόζθιεζε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεώζεηο απηέο ή ηηο
εληνιέο κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία, όρη πάλησο κηθξόηεξε ησλ δέθα εκεξώλ.
ε πεξίπησζε πνπ αμηώλεηαη από ηνλ αλάδνρν ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή
πξνθαλώλ θηλδύλσλ, ε ηαζζόκελε πξνζεζκία κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ
δέθα εκεξώλ.
Η εηδηθή πξόζθιεζε θαη ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη κε απηή δελ αλαηξέπνπλ ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εκπξόζεζκε εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
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Εηδηθή πξόζθιεζε κπνξεί λα ζηαιεί ζηνλ αλάδνρν θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο, κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.
Εάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξόζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή
πξόζθιεζε, θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ο Δ/ΝΣΗ & ΤΝΣΑΞΑ
Νηθόιανο Πεηξίηζεο
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Παξάξηεκα B:«Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο»
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Δ.
Ο.Σ.Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Έργο: «ΤΠΗΡΔΙΔ ΒΟΗΘΧΝ ΦΤΙΟΘΔΡΑΠΔΤΣΧΝ ΚΑΙ
ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ΣΗ
ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ.»

ΔΙΓΟ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ
ΣΙΜΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΩΡΩΝ
ΜΟΝΑΓΑ €

Τπεξεζίεο βνεζψλ
θπζηνζεξαπεπηψλ θαη εηδηθψλ
αηζζεηηθήο

επξψ /ψξα
ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
Ο ΚΑΣΑΘΔΑ

ΤΝΟΛΟ €
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Παξάξηεκα Γ: Τπεύζπλε Γήισζε:
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ Α.Ε. Ο.Σ.Α.
Μέξνο I: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Απάνηηζη:
Σηοισεία αναγνώπιζηρ:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,
αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό
ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη
ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
Αξκόδηνο ή αξκόδηνηi :
Σειέθσλν:
Ηι. ηαρπδξνκείν:
Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε
δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γενικέρ πληποθοπίερ:
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε
ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θόξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ ΛΟΤΣΡΑΚΙ Α.Δ. λα
ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάνηηζη:
ε) [] Ναη [] Όρη

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάνηηζη:

Τπόπορ ζςμμεηοσήρ:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε
[] Ναη [] Όρη
δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο από
θνηλνύ κε άιινποii;
Εάν ναι, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηήο ππεύζπλεο δήισζεο από ηνπο άιινπο
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
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Εάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ
από θνηλνύ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
δεκόζηαο ζύκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τμήμαηα
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ
ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία
ν νηθνλνκηθόο θνξέαο επηζπκεί λα
ππνβάιεη πξνζθνξά.

α) [……]

β) [……]
γ) [……]

Απάνηηζη:
[ ]
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζύκβαζεο:
Εκπποζώπηζη, εάν ςπάπσει:
Απάνηηζη:
Ολνκαηεπώλπκν
[……]
ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη
[……]
ηνλ ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη:
Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα
[……]
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:
[……]
Σειέθσλν:
[……]
Ηι. ηαρπδξνκείν:
[……]
Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή
[……]
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό
…):
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΕΩΝiii
Σηήπιξη:
Απάνηηζη:
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο
[]Ναη []Όρη
ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη
θαλόλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V
θαησηέξσ;
Εάν ναι, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ππεύζπλεο δήισζεο κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηηο ενόηηηερ Α και Β ηος παπόνηορ μέποςρ και ζύμθωνα με ηο μέπορ ΙΙΙ, για
κάθε ένα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη
ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό
πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτώτοσ.
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”

Λόγοι αποκλειςμού

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο1
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ:
1
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε ·
1,1

2. δσξνδνθία ·
1

3. απάηε ·
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4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο1·
5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο

ηξνκνθξαηίαο1·
1

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ .

Λόγοι πος ζσεηίζονηαι με ποινικέρ
καηαδίκερ:

Απάνηηζη:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
[] Ναη [] Όρη
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ1 ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ,
δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή
έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ
από ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
ηζρύεη;
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……][……] 1
Εάλ λαη, αλαθέξεηε1:
α) Ηκεξνκελία:[ ],
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο
απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκείν-(-α): [ ],
ιόγνο(-νη):[ ]
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή
ηνπο ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο,
β) [……]
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ
θαηαδηθαζηεί [ ]·
[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
γ) Εάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο
απόθαζεο, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε
ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»)1;
Εάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ1:

[……][……][……][……] 1
[] Ναη [] Όρη

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πληπωμή θόπων ή ειζθοπών κοινωνικήρ Απάνηηζη:
αζθάλιζηρ:
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη
[] Ναη [] Όρη
εθπιεξώζεη όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο1,
ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ νπνία
είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
Δάλ όρη αλαθέξεηε:
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
α)[……]·
α)[……]·
πξόθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ;
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο
γ.1) [] Ναη [] Όρη
γ.1) [] Ναη [] Όρη
απόθαζεο;
-[] Ναη [] Όρη
-[] Ναη [] Όρη
- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε
θαη δεζκεπηηθή;
-[……]·
-[……]·
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο
ή έθδνζεο απόθαζεο
-[……]·
-[……]·
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο
απόθαζεο, εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
απνθιεηζκνύ:
δ) [] Ναη [] Όρη
δ) [] Ναη [] Όρη
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
Δάλ λαη, λα
Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνύλ
δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη
αλαθεξζνύλ
ιεπηνκεξείο
εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο
θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο
πιεξνθνξίεο
[……]
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
[……]
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή
ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε
δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο ;1
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη
ησλ εγγξάθσλ): 1
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή
επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πληποθοπίερ ζσεηικά με πιθανή
Απάνηηζη:
αθεπεγγςόηηηα, ζύγκποςζη
ζςμθεπόνηων ή επαγγελμαηικό
παπάπηωμα
[] Ναη [] Όρη
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,
Εάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ1;
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ
ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε
[] Ναη [] Όρη
νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο
θαηαζηάζεηο1 :
α) πηώρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από
εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία
πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λόκνπ
Δάλ λαη:
-[.......................]
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
-[.......................]
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο,
ζα δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε,
ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
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απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο1
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα1;
Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνύ;
Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ
ύπαξμε ηπρόλ ζύγθξνπζεο

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……]
[] Ναη [] Όρη
[.......................]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]
[] Ναη [] Όρη
[…...........]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη

ζπκθεξόλησλ1, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζύκβαζεο;
Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[.........…]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή

[] Ναη [] Όρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν
ηξόπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία
ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο
ζύκβαζεο1;
Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

[...................…]
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο
ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε
πιεκκέιεηα1 θαηά ηελ εθηέιεζε
νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνύκελεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο
παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ πξόσξε θαηαγγειία ηεο
πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο
ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο;
Εάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα
επηβεβαηώζεη όηη:
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ
ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιόγσλ
απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο
απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
απαηηνύληαη από ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο
απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ

[] Ναη [] Όρη

[….................]
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]
[] Ναη [] Όρη
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απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
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Μζροσ VI: Τελικζσ δηλώςεισ

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε
ηα κέξε Ι – II αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ
πνπ αλαθέξνληαη, εθηόο εάλ :
α) ε ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηεο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

Γ) Οξίδνληαη Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο
Πξνζθνξψλ νη θ.θ. Αλαζηάζηνο αθειιαξίνπ σο Πξφεδξνο, Νηθφιανο
Πεηξίηζεο θαη Αηθαηεξίλε Πέηξνπ σο κέιε.
Γ) Οξίδεηαη ε 6ε Απγνύζηνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:30 – 12:00
σο εκεξνρξνλνινγία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ «Μίζζσζε Τπεξεζηώλ
βνεζώλ θπζηνζεξαπεπηώλ θαη εηδηθώλ εθαξκνγώλ αηζζεηηθήο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Τδξνζεξαπεπηεξίνπ από 15-8-2018 έσο 31-12-2018».

Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο πξαθηηθνχ, ππνγξάθεηαη φπσο ν λφκνο νξίδεη.
Ο Πξφεδξνο

Σα κέιε

Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 29/8– 2018
Αθξηβέο Απφζπαζκα 20.7.2018
Ο Πξφεδξνο
Γεψξγηνο Αιθ. Γθηψλεο
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