ΕΡΓΟ: «Ανέγερση Κέντρου αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων & παραφαρμακευτικών
προϊόντων – Κατασκευή περίφραξης»
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» που εδρεύει στη Γλάδστωνος 14 – 16 Θεσ/νίκη.
Θέση έργου: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 1493 – Δήμος Ωραιοκάστρου – Δ.Ε. Ωραιοκάστρου

Διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο ανάδειξης ΑΝΑΔΟΧΟΥ με τη συμφερότερη προσφορά
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Εταιρία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ Α.Ε.» (στο εξής «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.»), διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη ΑΝΑΔΟΧΟΥ του έργου
«Κέντρο αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων & παραφαρμακευτικών προϊόντων».
Ο διαγωνισμός και το εκτελεστέο έργο θα διεξαχθούν, αυστηρά, σύμφωνα με τα
συνημμένα στην παρούσα Διακήρυξη Τεύχη Δημοπράτησης και οπωσδήποτε, όπως ορίζει η
κείμενη νομοθεσία.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο διαγωνισμός θα εκτελεσθεί με το σύστημα προσφοράς του κατ΄αποκοπή τιμήματος και
με συμπλήρωση τιμολογίου προσφοράς και προϋπολογισμού προσφοράς και για τυχόν
πρόσθεση ή αφαίρεση εργασιών, κατ' εντολή της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.».
Κριτήριο ανάδειξης ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι η συμφερότερη προσφορά.

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Η διακήρυξη περιέχει τους εξής ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΥ
ΣΤ. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»
Ζ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Θ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1. Τεχνικές προδιαγραφές
Η τεχνική περιγραφή, η μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, η ειδική και γενική συγγραφή
υποχρεώσεων, το τιμολόγιο προσφοράς και ο προϋπολογισμός προσφοράς, για την
εκτέλεση του εν λόγω έργου, συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης αυτής.
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Α.2. Προθεσμία και διεύθυνση υποβολής των προσφορών
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο,
όπως κατωτέρω περιγράφεται αναλυτικά, στις εγκαταστάσεις του ΣΥ.ΦΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ έως
την ώρα 14:00 της ημέρας 21/06/2019.
Εναλλακτικά μπορεί να υποβάλει την προσφορά του ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Τ.Θ.: 60603 με Τ.Κ.: 57001 Θέρμη.
Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
και όσες προσφορές κατατίθενται, θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Α.3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά
Α.3.1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν τεχνικές εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα,
λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα, που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Γενικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον (10) δέκα έτη στα
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου.
Α.3.2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα
εξής δικαιολογητικά :
Α.3.2.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 5% της αξίας του
προϋπολογισμού προσφοράς.
Α.3.2.2. Την Υπεύθυνη Δήλωση στην τελευταία σελίδα της παρούσης. Η Υπεύθυνη
Δήλωση υπογράφεται από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του διαγωνιζόμενου
(σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές αυτών,
εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον πρόκειται για Α.Ε., ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου
νομικού προσώπου).
Α.3.2.3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους (διάρκεια εγγραφής τουλάχιστον
δέκα έτη), που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Α.3.2.4. Τον "Κατάλογο Προαξιολόγησης Συμμετέχοντος ως προς την Ασφάλεια", ο
οποίος συνοδεύει το παρόν ως επισυναπτόμενο της Διακήρυξης. Η μη συμπλήρωση του
Καταλόγου αποτελεί αιτία αποκλεισμού.
Α.3.2.5. Τα ονόματα των καταστημάτων των Τραπεζών, με τις οποίες συνεργάζεται ο
διαγωνιζόμενος και τυχόν κατάλληλες βεβαιώσεις τους.
Α.3.2.6. Δήλωση Κοινοπραξίας (στην περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας), με την οποία
θα βεβαιώνεται, ότι αυτοί, που συμμετέχουν στον διαγωνισμό σε Κοινοπραξία,
αναλαμβάνοντας την εκτέλεση του έργου θα ευθύνονται αλληλεγγύως και καθ`
ολοκληρίαν απέναντι στην Εταιρία «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.».
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Α.3.2.7. Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 με γνήσιο υπογραφής στην
οποία οι διαγωνιζόμενοι να δηλώνουν ότι η εταιρία τους διαθέτει συνολικό κύκλο
εργασιών μεγαλύτερο των 10.500.000 ευρώ για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Η
Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του
διαγωνιζόμενου (σημ.: εφόσον πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι και
διαχειριστές αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον
πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, οι νόμιμοι
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου).
Α.3.2.8. Επικυρωμένα αντίγραφα ενημερωμένων πιστοποιητικών ποιότητας ISO 14001,
90001 και OHSAS (Υγιεινή και Ασφάλεια) 18001.
Α.3.2.9. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα της εταιρίας του διαγωνιζόμενου.
Τα παραπάνω στοιχεία του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτικά. Η έλλειψη δε έστω και
ενός από αυτά αποτελεί αιτία αποκλεισμού.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β.1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Β.1 .1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο
καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις :
 Η πρόταση ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο «Ανέγερση Κέντρου αποθήκευσης και
διανομής φαρμάκων & παραφαρμακευτικών προϊόντων – Κατασκευή
περίφραξης» με κεφαλαία γράμματα
 Ο πλήρης τίτλος της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.», που διενεργεί τον διαγωνισμό
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου
Β.1.2. Προσφορές, που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Β.1.3. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται :
Β.1.3.1. Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ», όπου τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου Α.3.2. και η εγγύηση συμμετοχής.
Β.1.3.2. Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα σε
κάθε σελίδα τους .
Επί πλέον των τεχνικών στοιχείων στον φάκελο αυτό τοποθετούνται :
Β.1.3.2.1. Πίνακας με τα κυριότερα έργα ανάλογης φύσεως ολοκληρωμένα ή υπό
κατασκευή, που έχει εκτελέσει ο διαγωνιζόμενος την τελευταία δεκαπενταετία, με τον
προϋπολογισμό δαπάνης τους, τον χρόνο αποπεράτωσης και τον φορέα ανάθεσης κάθε
έργου καθώς και σχετικές βεβαιώσεις των φορέων.
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Β.1.3.2.2. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών, το οποίο θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως της
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» και το οποίο αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή του εργολήπτη.
Β.1.3.3. Σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα
περιέχει τον προϋπολογισμό προσφοράς και το τιμολόγιο προσφοράς για την παρούσα
Προκήρυξη έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε κάθε σελίδα του.
Οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν το έντυπο του προϋπολογισμού προσφοράς
υποχρεωτικά με την χρήση Η/Υ και θα το υποβάλουν και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
μορφή (.xls).
Η συμπλήρωση του τιμολογίου προσφοράς θα γίνει ολογράφως και αριθμητικώς επί ποινή
απαράδεκτης προσφοράς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ολόγραφης και αριθμητικής τιμής, θα
ληφθεί ως τιμή προσφοράς η τιμή, που θα αναγράφεται ολογράφως στο έντυπο του
προσφέροντος. Επίσης, σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής
μορφής στον προϋπολογισμό προσφοράς, θα υπερισχύει η έντυπη.
Επισημαίνεται, ότι οποιαδήποτε προσφορά, είτε αυτή αναγράφεται σε ξεχωριστό έγγραφο
πέραν των ανωτέρω, είτε αναγράφεται στα ανωτέρω, αλλά δεν προκύπτει από τις
ολογράφως συμπληρωμένες τιμές των άρθρων, δεν θα ληφθεί υπόψη.
Β.1.4. Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση, που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.
Β.1.5. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Β.1.6. Προσφορές, που αφορούν μέρος μόνο του έργου δεν γίνονται δεκτές.

Β.2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
Β.2.1. Ο προσφέρων θεωρείται, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα, τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων
να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Β.2.2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.
Β.2.3. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνον όταν ζητούνται από την
Επιτροπή Διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις, που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες, που αναφέρονται στα σημεία, που ζητήθηκαν.
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Β.3. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση, που υποβληθούν δεν
λαμβάνονται υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Β.4. Τιμή προσφοράς - Δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο - Τρόπος πληρωμής
Β.4.1. Οι προσφερόμενες τιμές δίνονται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφονται ολογράφως
και αριθμητικώς.
Β.4.2. Προσφορά, που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β.4.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος ή για
ολόκληρη την ποσότητα, που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β.4.4. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών.
Β.4.5. Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, τα γενικά έξοδα
και το εργολαβικό όφελος. Τον ΑΝΑΔΟΧΟ θα βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, για παράδοση του έργου στον τόπο και με τον
τρόπο, που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δεν
περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. επί των πιστοποιήσεων, ο οποίος, κατά νόμο, βαρύνει την
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.».
Β.4.6. Με την αποδοχή κάθε πιστοποίησης από τα εντεταλμένα όργανα της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.», θα εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Το πρόγραμμα πιστοποιήσεων και
πληρωμών, είναι το παρακάτω :


Πέντε (5) πιστοποιήσεις σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών (πληρωμή εντός 30
ημερών).

Στα τιμολόγια θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος αριθμός αναφοράς της
Σύμβασης, που θα έχει υπογραφεί.
Τυχόν καθυστέρηση εξόφλησης των τιμολογίων, δεν θα έχει καμία απολύτως συνέπεια για
την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» και το έργο (τόκοι, ζημιές, αναστολή υπηρεσιών κλπ).
Β.4.7. Από το ποσό της κάθε εγκεκριμένης από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» πιστοποίησης θα
παρακρατείται από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» ποσό ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της
πιστοποίησης, το οποίο θα παραμένει άτοκα στα χέρια της ως εγγύηση για την καλή και
σύμφωνη με τους όρους της Σύμβασης εκτέλεση των εργασιών.
Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Προσωρινής Παραλαβής, αν δεν έχει συντρέξει περίπτωση συμψηφισμού του με τυχόν
συμβατικές απαιτήσεις της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
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Β.5. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου - Ποινικές ρήτρες
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα
Εργασιών, το οποίο θα πρέπει να τύχει της εγκρίσεως της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.».
Ανεξάρτητα από τα λοιπά δικαιώματα της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»., σε περίπτωση καθυστέρησης
άφιξης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στο Έργο, καθώς και καθυστέρησης εκτέλεσης των εργασιών, που
συμφωνούνται με την παρούσα και μη εμπρόθεσμης εν γένει αποπεράτωσης του Έργου, θα
επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ Ποινική Ρήτρα, που θα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του
εργολαβικού ανταλλάγματος, για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι
ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί αυτού.
Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.». θα έχει το δικαίωμα, εκτός από την είσπραξη της ως άνω Ποινικής
Ρήτρας, να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ύστερα από δύο (2) εβδομάδες καθυστέρησης
στην αποπεράτωση του Έργου, αλλά και οποιασδήποτε ενδιάμεσης φάσης του, βάσει του
χρονοδιαγράμματος.

Β.6. Εγγυήσεις
Β.6.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα
αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Β.6.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό, που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης (με το Φ.Π.Α. 24%). Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά
την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση, που αναφέρει
χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β.6.3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας
του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.
Β.6.4. Κατατίθεται επίσης εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης, αξίας 5% επί του
προϋπολογισμού προσφοράς, αμέσως μετά την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση αυτή αφορά στην καλή λειτουργία και συντήρηση του έργου και θα έχει ισχύ
τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της εγγύησης του έργου, όπως αυτή καθορίζεται
στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων».
Β.6.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα B.

Β.7. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 60
ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.1. Αποσφράγιση προσφορών
Γ.1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» από την Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται χωρίς την παρουσία των διαγωνιζομένων.
Γ.1.2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φακέλους "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ", ενώ οι φάκελοι των Τεχνικών και
Οικονομικών προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι.
Για τους μη αποδεκτούς υποψήφιους, βάσει του φακέλου Δικαιολογητικών και
Νομιμοποιητικών, οι Τεχνικοί και οι Οικονομικοί φάκελοι επιστρέφονται σφραγισμένοι
στους αποστολείς τους.
Στη συνέχεια ορίζεται ημερομηνία αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών και
ακολουθείται ό,τι και ανωτέρω.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης είναι δυνατόν να ζητηθούν διευκρινίσεις από τους
υποψήφιους.
Ακολουθεί η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και στη συνέχεια γίνεται η
αξιολόγησή τους από τη σχετική Επιτροπή.
Γ.1.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
Γ.1.4. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» έχει το δικαίωμα να ζητά την αναλυτική δικαιολόγηση των τιμών,
βάσει των οποίων θα κριθεί τελικά κάποια προσφορά, καθώς και να απορρίπτει προσφορά,
αν κριθεί ότι περιλαμβάνει απαράδεκτα μεγάλες εκπτώσεις ή χαμηλές τιμές.
Γ.1.5. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» δεν υποχρεούται να προβεί στην ανακοίνωση των οικονομικών
προσφορών των διαγωνιζομένων, ούτε στην γνωστοποίηση των ονομάτων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ή των ΑΝΑΔΟΧΩΝ.

Γ.2. Αξιολόγηση προσφορών
Γ.2.1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία, που
αναφέρονται στον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλλει
όλα τα παραστατικά, στοιχεία, πίνακες, τεχνικές προδιαγραφές κλπ. των ειδών, που
προσφέρει και που θα καλύπτουν τα εξεταζόμενα εδάφια του παραπάνω πίνακα.
Γ.2.2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης και της πρόσκλησης του διαγωνιζόμενου, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με
τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές,
που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.
Γ.2.3. Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Γ.2.4. Προσφορές, που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
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τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.

Δ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Δ.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Πριν από την κατακύρωση του διαγωνισμού, η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» δικαιούται να
πραγματοποιήσει συναντήσεις με υποψήφιους, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
συμφέρουσες. Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στην οριστικοποίηση των
προδιαγραφών, αν αυτές δεν είχαν καταστεί πλήρως σαφείς κατά τη διάρκεια της τεχνικής
αξιολόγησης των προσφορών, αλλά και στην ανταλλαγή απόψεων για τυχόν καλύτερη
αντιμετώπιση από τεχνικής πλευράς του όλου αντικειμένου.
Δ.2. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα της περαιτέρω διαπραγμάτευσης των
προσφορών με τον υποψήφιο ανάδοχο στον Διαγωνισμό. Συνεπεία τούτου, η συμβατική
κατ' αποκοπή τιμή του έργου, θα προκύψει, μετά από σχετική πρόταση της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.» για βελτίωση της προσφοράς του υποψηφίου, ο οποίος τελικά θα επιλεγεί ως
ΑΝΑΔΟΧΟΣ του έργου.
Δ.3. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε Κοινοπραξία, θα τεθεί ρήτρα στο Συμφωνητικό,
σύμφωνα με την οποία τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται απέναντι στην «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.», αλληλέγγυα, αδιαιρέτως και καθ` ολοκληρίαν. Θα εκπροσωπούνται δε από κοινό
εκπρόσωπο και σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.» η ουσιαστική συμμετοχή στην Κοινοπραξία όλων των μελών της, σύμφωνα με το
κοινοπρακτικό.

Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΟΥ
Μετά από την κατακύρωση του διαγωνισμού, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να υποβάλει
Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε εύλογο χρονικό διάστημα και απαραιτήτως πριν από την
έναρξη των εργασιών επί ποινή εκπτώσεώς του, το οποίο θα ισχύει για τη Σύμβαση, που
θα υπογραφεί και θα παραμείνει σε ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της.
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα συνταχθεί σύμφωνα με την κατωτέρω ενότητα "ΣΧΕΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ".
Σε περίπτωση που η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» δεν συμφωνήσει με το κείμενο του Ασφαλιστηρίου
Συμβολαίου, που θα έχει υποβάλει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αυτός θα οφείλει να προβεί άμεσα,
αζημίως για την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.», σε έκδοση πρόσθετης πράξης προς επαναδιατύπωση
του κειμένου.
Στην περίπτωση αυτή, αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν προβεί στην απαιτούμενη από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.» επαναδιατύπωση του κειμένου, η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» θα δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο
τον ΑΝΑΔΟΧΟ, με όλες τις απορρέουσες για αυτόν συνέπειες εκ της ενέργειας αυτής της
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.».
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ΣΤ. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»
ΣΤ.1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή Προσφοράς) ισοδυναμεί με δήλωση του
διαγωνιζόμενου, ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της Προκήρυξης, καθώς και όλων των
συνοδευτικών αυτής.
ΣΤ.2. H «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να μειώσει το
αντικείμενο του έργου πριν ή μετά από την ανάθεσή του ή να προβεί σε κατάτμηση των
εργασιών της δημοπρατούμενης εργολαβίας σε δύο ή περισσότερα τμήματα, τα οποία θα
ανατεθούν σε αντίστοιχους Αναδόχους, αν θεωρηθεί, ότι με αυτό τον τρόπο
δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη και όχι μόνο εκτέλεση των
εργασιών της παρούσας εργολαβίας, χωρίς υποχρέωση έναντι παντός.
Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, τροποποιήσει, αναβάλει,
παρατείνει τον Διαγωνισμό σε οποιαδήποτε φάση του και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση έναντι παντός.
ΣΤ.3. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» μπορεί να αναθέσει μέρος του αντικειμένου του Διαγωνισμού, να
αναθέσει το αντικείμενο σε περισσότερους του ενός διαγωνιζόμενους ή να μην καταλήξει
σε επιλογή Αναδόχου ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
ΣΤ.4. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» δεν διενεργεί κατά κανόνα μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Επομένως
δεν δεσμεύεται να αναθέτει το αντικείμενο του διαγωνισμού στον μειοδότη.
ΣΤ.5. Όποια πρόταση δε συμμορφώνεται με τους όρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης ή
έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα, δύναται να απορριφθεί από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» χωρίς να
γεννάται για αυτήν καμία απολύτως υποχρέωση έναντι παντός.
ΣΤ.6. Όσοι συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και θα υποβάλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν θα
γίνουν ή όχι τελικά δεκτοί, δεν θα αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα κατά της
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» από την πρόσκλησή τους και τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
ΣΤ.7. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θεωρείται ως πρόταση προς την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»
και όχι ως αποδοχή πρότασής τους και συνεπώς το υπόδειγμα της Σύμβασης και των
υπόλοιπων τευχών και εγγράφων, έχουν την έννοια, ότι οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις
προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των εν λόγω τευχών και
εγγράφων, που αποτελούν στοιχεία αναπόσπαστα της προσφοράς τους.
ΣΤ.8. Οι όροι και περιορισμοί, που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς
όφελος της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.», η οποία δικαιούται να παραιτηθεί από αυτούς, χωρίς αυτό να
δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους διαγωνιζόμενους ή σε άλλους τρίτους.
ΣΤ.9. H «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.», έχει το δικαίωμα της περαιτέρω διαπραγμάτευσης των
προσφορών με τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.
ΣΤ.10. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με την υπογραφή της Σύμβασης, αποδέχεται ρητά τις Γενικές Οδηγίες
Ασφαλείας προς Εργολάβους και δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρησή τους.
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Ζ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
Ζ.1. Χρόνος παράδοσης του έργου
Ως αναφέρεται στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων».
Ζ.2. Παραλαβή του έργου
Ως αναφέρεται στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων».
Ζ.3. Τρόπος πληρωμής
Ως αναφέρεται στην «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» καθώς και στην Σύμβαση με τον
ανάδοχο που θα υπογραφεί.

Η. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τα Γραφεία στον Συνεταιρισμό
Φαρμακοποιών Θεσ/νίκης, ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρες: 09.00 - 14.00
Διεύθυνση: Ν. Ραιδεστός Δήμου Θέρμης Θεσ/νίκης, Τηλέφωνο: 2310 498610, 498500.

Θ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο site: https://syfathess.gr

Ο συντάξας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
Τα συμβατικά τεύχη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της Σύμβασης, που θα
υπογραφεί μεταξύ «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» και ΑΝΑΔΟΧΟΥ, αν δεν ορίζεται άλλως στη Σύμβαση,
θα είναι κατά σειρά ισχύος τα παρακάτω :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στα τεύχη δημοπράτησης του παρόντος διαγωνισμού, όπου χρησιμοποιείται ο όρος
"Επιβλέπων" ή "Υπηρεσία Επίβλεψης" κ.λπ. του Εργοδότη («Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»), σε καμία
περίπτωση δεν σημαίνει, ότι μετακυλίεται στην «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» μέρος ή το σύνολο της
ευθύνης του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Οι ανωτέρω αναφορές περί επίβλεψης από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.», ουδεμία σχέση έχουν με
τις εκ του νόμου εκπορευόμενες ευθύνες του επιβλέποντος, ως ορίζεται ιδιαιτέρως στο
Άρθρο … της Σύμβασης, στο Άρθρο ………… της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, αλλά και
σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των τευχών και οι οποίες ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον
ΑΝΑΔΟΧΟ.
Οι αναφορές αυτές γίνονται για να γνωστοποιηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ότι η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»
θα ορίζει αρμόδια όργανα, που θα έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της
πορείας του έργου και θα επιλαμβάνονται για την πιστή εφαρμογή της Σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ :
Ημερομηνία έκδοσης :
Προς :
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του
ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός………………….. αριθμ.
…………για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της ……………………, για την
………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της
και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των
όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την εταιρία σας
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.
Υπογραφή
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο ……………………………………., ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος και για λογαριασμό της
εταιρίας με την επωνυμία ………………………………………… με διακριτικό τίτλο
……………………………, Επάγγελμα ………………………….., με Α.Φ.Μ. ………………………., Δ.Ο.Υ.
………………………, που εδρεύει στην οδό ………………………………….., τηλ. …………………, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Ν.1599/86, δηλώνω υπεύθυνα, σχετικά με τον διαγωνισμό, που
διενεργεί
η
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.»
για
την
υλοποίηση
του
έργου
«…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....», ότι :
Α) Σε περίπτωση που κηρυχθεί ανάδοχος η εταιρία, την οποία εκπροσωπώ, πριν από την
υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσω, οποτεδήποτε μου ζητηθεί, από την «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.», τα κάτωθι, εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών, επί ποινή αποκλεισμού
μου :
Α1) Πρωτότυπο έγγραφο, που θα εκδοθεί από δικαστική ή διοικητική Αρχή (ή
επικυρωμένο αντίγραφο) από το οποίο να φαίνεται ότι η εταιρία δεν βρίσκεται υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, περί μη λύσεως και τροποποιήσεως της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία και ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον της, η διαδικασία για την
κήρυξη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού
ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Α2) Κατάλληλες Τραπεζικές Βεβαιώσεις σε πρωτότυπο, από τις οποίες να προκύπτει
πιστοληπτική ικανότητα (πέραν του ορίου λήψης εγγυητικών επιστολών).
Α3) Πρωτότυπο πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού
Κράτους, που να αποδεικνύει ότι η εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία, έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που αφορούν στην καταβολή των
εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τις υποχρεώσεις της, τις σχετικές με την
πληρωμή των φόρων.
Α4) Πιστοποιητικό περί μη ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης του
άρθρου 99 Π.Κ.
Α5) Οργανόγραμμα του εργοταξιακού προσωπικού μου, συνοδευόμενο από τα
αντίστοιχα βιογραφικά του μέχρι και επίπεδο τεχνίτη.
Α6) Τους ισολογισμούς ή αποσπάσματα των ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών της
εταιρίας την οποία εκπροσωπώ (για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.).
Α7) Υπεύθυνη δήλωση (σε έντυπο του άρθρου 8 του Ν.1599/86), στην οποία θα
δηλώνεται η δραστηριότητά μου (τζίρος) για το ίδιο πιο πάνω χρονικό διάστημα και για
κάθε χρόνο χωριστά (για ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρία και μόνο στην
περίπτωση, που η τελευταία δεν έχει υποχρέωση από τον νόμο να συντάσσει
ισολογισμούς).
Α8) Το καταστατικό της επιχείρησης, σε περίπτωση, που δεν είναι Α.Ε ή Ε.Π.Ε.
Β) Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας ή άλλο αδίκημα, που αφορά στην επαγγελματική
μου διαγωγή και κλονίζει την αξιοπιστία μου.
Γ) Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/2007, ήτοι : Α) συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της
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σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Δ) Έχω μελετήσει, έχω κατανοήσει και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την
Προκήρυξη του διαγωνισμού και όλων των Παραρτημάτων, καθώς επίσης ότι είμαι πλήρως
ενήμερος με επί τόπου επίσκεψη των τοπικών συνθηκών του έργου.
Ε) Έχω εκτελέσει επιτυχώς ή έχω αναλάβει να εκτελέσω έργα σχετικά με το ανωτέρω
δημοπρατούμενο έργο.
ΣΤ) Δύναμαι να εκτελέσω το σύνολο του έργου, όπως ακριβώς ορίζεται στην Προκήρυξη,
τηρώντας απαρέγκλιτα τις χρονικές προθεσμίες, όπως η σχετική σύμβαση θα ορίζει και για
τις οποίες έχω λάβει πλήρη γνώση.
Ζ) Συμμετέχω στον διαγωνισμό σε κοινοπραξία και αναλαμβάνοντας την εκτέλεση του
έργου, ευθύνομαι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο απέναντι της εταιρίας «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.»
(σε περίπτωση Κοινοπραξίας).
Ο υπευθύνως δηλών

14

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να
περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.1. Ειδικοί Όροι
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» δεκαπέντε (15) ημέρες, πριν από την έναρξη των εργασιών ή τη
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου (οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτα).
1.2. Αντικείμενα ασφάλισης
α. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (εξοπλισμός, υλικά, εργασίες, κλπ)
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων ή/και
αναπροσαρμογών (θετικών ή αρνητικών) του αρχικού Συμβατικού Τιμήματος.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή
καταστροφής μερική ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (καθώς
επίσης κατά περίπτωση από λανθασμένη μελέτη “FAULTY DESIGN”, λανθασμένη κατασκευή
“MANUFACTURER’S RISK”, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, κλπ., εφόσον ζητηθεί
η κάλυψη των κινδύνων αυτών με ιδιαίτερη αναφορά στην «Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων» της Διακήρυξης), με εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως εξαιρούνται
και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος,
εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή
ιονίζουσα ακτινοβολία, κλπ).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα την
αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική αξία του
Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υποασφαλίσεως.
β. Οι μόνιμες, μη μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου
καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την
κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε
απώλειας ή ζημίας κλπ., (εξαιρούμενων των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών),
που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή /και τυχαία περιστατικά.
1.3 Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των εργασιών, είτε συγχρόνως με
την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, ανάλογα με ποιο από τα δύο συμβεί
πρώτα και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών
(για Έργα Πολιτικού Μηχανικού), είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής
Λειτουργίας (για Έργα Η/Μ εξοπλισμού).
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2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ
Χωρίς ουδεμία μείωση των ευθυνών του Αναδόχου, θα πρέπει να καταθέσει ασφαλιστήριο
συμβόλαιο, για κάλυψη τυχόν ζημιών, που θα προξενηθούν από τον Ανάδοχο και τους
εργαζόμενους του Αναδόχου σε κάθε τρίτο και για κάλυψη Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης.
Αναλυτικότερα η ασφάλιση αυτή πρέπει να καλύπτει την αστική και εργοδοτική ευθύνη του
Αναδόχου, την καταβολή αποζημίωσης ή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή
ψυχικής οδύνης ως και αποκατάσταση ή αποζημίωση οιουδήποτε τρίτου και για υλικές
ζημιές που μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, από οποιαδήποτε
αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση του έργου και δημιουργεί υποχρεώσεις του Αναδόχου
για αποζημίωση.
Τα ασφαλιστικά όρια για τις παραπάνω καλύψεις πρέπει να είναι τα εξής :
2.1. Ασφαλιζόμενα ανώτατα όρια :
Α. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
1) Ευθύνη για Σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ΄ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), μέχρι ποσού
Euro 500.000.
2) Ευθύνη για Υλικές ζημίες, που θα υποστούν τρίτοι για κάθε ατύχημα ή σειρά
ατυχημάτων από την ίδια αιτία, ανεξαρτήτως αριθμού δικαιούχων μέχρι ποσού
Euro 1.500.000.
3) Ευθύνη για Σωματικές βλάβες και Υλικές ζημιές (συνολικά) για κάθε ομαδικό
ατύχημα οσοιδήποτε και αν είναι οι παθόντες, μέχρι ποσού Euro 1.500.000.
4) Ασφαλιστικό όριο για το σύνολο των Σωματικών βλαβών, θάνατο και Υλικών ζημιών
που θα συμβούν κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, μέχρι
ποσού Euro 1.500.000.
Β. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α.
1) Ευθύνη για Σωματικές βλάβες ή θάνατο κατ΄ άτομο (συμπεριλαμβανομένης και της
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), μέχρι ποσού
Euro 500.000.
2) Ευθύνη για Σωματικές βλάβες ή θάνατο για κάθε ομαδικό ατύχημα οσοιδήποτε και
αν είναι οι παθόντες, μέχρι ποσού Euro 1.500.000.
3) Ασφαλιστικό όριο για το σύνολο των Σωματικών βλαβών & θάνατο που θα συμβούν
κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου, μέχρι ποσού Euro
1.500.000.
2.2. Ειδικοί Όροι
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος θα ισχύει για όλη την
διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
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Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα περιλαμβάνονται οι εξής γενικοί όροι :
Α. Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναγωγής κατά της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.», των υπαλλήλων, συμβούλων και συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, σε
περίπτωση, που η βλάβη ή ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των
προσώπων αυτών.
Β. Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.», που απορρέει από
το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος).
Γ. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ή να
λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή, προ ενός μηνός, ειδοποίηση της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» από την
ασφαλιστική εταιρία.
Δ. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» το ασφαλιστήριο συμβόλαιο
δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος ασφάλισης. Διαφορετικά η
«Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» χωρίς ειδοποίηση, μπορούν να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με
ασφαλιστική Εταιρεία της προτίμησής της, στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του
Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του
ως πληρεξούσιος.
E. Η «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» το προσωπικό της καθώς και όλοι οι σύμβουλοι συνεργάτες της και
το προσωπικό τους θεωρούνται ως τρίτα πρόσωπα. Οι εγκαταστάσεις της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ.
Α.Ε.» επίσης λαμβάνονται ως εγκαταστάσεις τρίτων, σε περιπτώσεις υλικών ζημιών.
Το κείμενο του ασφαλιστηρίου θα τύχει της προέγκρισης της «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.».
Σημειώνεται, ότι η ασφαλιστική κάλυψη του Αναδόχου δεν υποκαθιστά την ευθύνη του
από τη σύμβαση, που θα υπογραφεί. Ο Ανάδοχος ευθύνεται πρωτογενώς για κάθε ζημία,
που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στην «Σ.ΕΛ.ΦΑΡ. Α.Ε.» ή και σε τρίτους.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(Συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
Στοιχεία της εταιρίας :

α/α
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

ΕΡΩΤΗΣΗ
Διαθέτετε Πολιτική για την Υγεία &
Ασφάλεια στην Εργασία ;
Αναφέρετε τυχόν ισχύουσες πιστοποιήσεις
Ασφάλειας, που διαθέτει η εταιρία σας.
Επισυνάψτε φωτοαντίγραφα των
πιστοποιητικών.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας της εταιρίας σας
διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο
προσόντα (Ν.3850/2010) ;
Ονοματεπώνυμο :
Ειδικότητα :
Έτη προϋπηρεσίας ως Τεχνικός Ασφάλειας:
Παρακαλώ επισυνάψτε βιογραφικό
σημείωμα του Τεχνικού Ασφάλειας.
Ο Τεχνικός Ασφάλειας ασκεί παράλληλα
και άλλα καθήκοντα; Αν ναι ποια είναι
αυτά ;
Διαθέτετε γραπτή εκτίμηση
επαγγελματικού κινδύνου (Ν. 3850/2010) ;
Διαθέτετε γραπτή διαδικασία αναφοράς
και διερεύνησης ατυχημάτων
(τραυματισμών, άλλων συμβάντων ή και
«παρ’ ολίγον» συμβάντων) ;
Τηρείτε στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων
των τελευταίων 3 ετών ;
Παρακαλώ συμπληρώστε τον συνημμένο
πίνακα του Παραρτήματος Α.
Διαθέτετε σύμβαση με Ιατρό Εργασίας (για
>50 άτομα σύμφωνα με το Ν. 3850/2010);
Ονοματεπώνυμο :
Προμηθεύετε με τα απαραίτητα Μ.Α.Π.
τους εργαζομένους σας ; Απαντήστε ποια
από τα παρακάτω Μ.Α.Π. χρησιμοποιείτε :
Κράνος :
Παπούτσια Ασφαλείας :
Γυαλιά Ασφαλείας :
Γάντια :
Ωτοασπίδες :
Άλλο :
Πραγματοποιείτε περιοδική εκπαίδευση
των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και
Ασφάλειας; Επισυνάψτε κατάλογο
θεμάτων και συχνότητας.
18

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Δ/Α

ΣΧΟΛΙΑ

11

12

13

Απαιτούνται από τη νομοθεσία ειδικά
πιστοποιητικά ικανότητας /
καταλληλόλητας για την εργασία, που θα
πραγματοποιήσετε ;
Αν ναι, παρακαλώ επισυνάψτε
φωτοαντίγραφα.
Πραγματοποιείτε τους απαιτούμενους
ελέγχους καλής λειτουργίας και τις
απαιτούμενες περιοδικές συντηρήσεις
στον εξοπλισμό, που χρησιμοποιείτε ;
Επισυνάψτε λίστα όλου του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού της
εταιρίας με τα διαστήματα και το είδος
των εργασιών περιοδικής συντήρησης,
που πραγματοποιείτε καθώς και τυχόν
απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Αν χρησιμοποιείτε υπεργολάβους, τους
αξιολογείτε ως προς την επίδοσή τους
στην Υγεία και Ασφάλεια ;
Με ποια κριτήρια ;

Σημείωση
Κατά την υποβολή της συμπληρωμένης λίστας από τον συμμετέχοντα, πρέπει, όπου απαιτείται, να
επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα, που αποδεικνύουν την ακρίβεια των απαντήσεών του.

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή

Ημερομηνία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Έτος :

2016

2017

2018

Αριθμός Εργαζομένων :
Ανθρωποώρες :
ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Θανατηφόρο ατύχημα :
Ατύχημα απουσίας έστω και μίας ημέρας από την
εργασία :
Ατύχημα χωρίς απουσία από την εργασία (π.χ. Α΄
βοηθειών) :
Παρ’ ολίγον ατυχήματα :

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή

Ημερομηνία
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Σύνολο

