ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3)
Σει. 28210-26774
Φ.600.1/174/113355
.1223
Υαληά, 02 Απγ 18
ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/Γλζε Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ, πξνθεξύζζεη δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θύιαμεο
εγθαηαζηάζεσλ (CPV 79713000) ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηβνιίηζαο Αθξσηεξίνπ
Υαλίσλ, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζε ηηκήο ζην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην
Παξάξηεκα, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο δεθανθηώ ρηιηάδσλ θαη εθαηόλ
ζαξάληα ηεζζάξσλ επξώ (18.144,00€), ρσξίο ΦΠΑ.
H πξνθήξπμε κε ην Παξάξηεκα δηαηίζεηαη θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
www.namfi.gr/procurement-announcements
Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ελζθξάγηζησλ πξνζθνξώλ ε
Παξαζθεπή 10 Απγ 2018 θαη ώξα 10:00 ζηα γξαθεία ηεο ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/Γλζεο
Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ.
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ε Παξαζθεπή 10 Απγ 2018 θαη ώξα
10:00 ζηελ Αίζνπζα Γηαγσληζκώλ ζην Γηνηθεηήξην ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ην
νπνίν βξίζθεηαη εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηεο 115 ΠΜ (Αθξσηήξη, Υαλίσλ, Κξήηεο),
ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.
Η θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε
ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Σαμρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ
Γηνηθεηήο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Όξνη πκκεηνρήο ζηε Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία Απεπζείαο Αλάζεζεο κε Λήςε
Πξνζθνξώλ γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ Φύιαμεο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ ζηε
Πεξηνρή Πεξηβνιίηζα
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ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΜΔ ΛΗΦΗ ΔΝΦΡΑΓΙΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΦΤΛΑΞΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΠΒΚ ΣΗ
ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΔΡΙΒΟΛΙΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ
1.
Οη παξόληεο όξνη αθνξνύλ ζηνλ θαζνξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο ηνπ ΠΒΚ ζε παξνρή
ππεξεζηώλ θύιαμεο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, CPV 79713000, ζηελ πεξηνρή
Πεξηβνιίηζα Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ από έλα άηνκν ζε 24σξε βάζε. Η δηάξθεηα ηεο
ζύκβαζεο ζα είλαη γηα έλα (1) έηνο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα έλα (1) έηνο. Σα
αθξηβή ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαηηείηαη ε θύιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα
θνηλνπνηνύληαη εγγξάθσο ή κε email ζηνλ Αλάδνρν 5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο
λσξίηεξα. Σν πξώην ρξνληθό δηάζηεκα νξίδεηαη από 21 επ 18 έσο 06 Οθη 18.
2.
Δλδεηθηηθόο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο είλαη 18.144,00 €.
Σν ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα κεηαβνιήο ηεο εκεξώλ, ζε πεξίπησζε πνπ
κεηαβιεζνύλ νη αλάγθεο ηνπ, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξνύζαο. ε πεξίπησζε κεησκέλεο αλάγθεο, ν Αλάδνρνο δε δηθαηνύηαη λα
αμηώζεη απνδεκίσζε γηα απηό.
3.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξώλ πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί ή απνζηαιεί
ζηελ δηεύζπλζε: Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/ Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ ,
Αθξσηήξη Υαλίσλ ΣΚ:73100 κέρξη 10.00 ώξα ηεο Παξαζθεπήο 10 Απγνύζηνπ
2018.
ΑΡΘΡΟ 2
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
1.
Γηθαηνύκελνη ζπκκέηνρεο ζηνλ δηαγσληζκό, είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά
πξόζσπα ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα δηθαηνινγεί παξνρή
ππεξεζηώλ θύιαμεο εγθαηαζηάζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ
ηα εμήο :
α.
Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζηνλ νπνίν εθηόο ηεο
πξνζθεξόκελεο ηηκήο, ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο:
(1)

Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ.

(2)

Οη εκέξεο θαη ώξεο εξγαζίαο.
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(3) Η ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη
εξγαδόκελνη, εάλ ππάξρεη.
β.
Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ όπνπ ζα πεξηέρνληαη δύν (2) ππεύζπλεο
δειώζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ζύκθσλα κε ηα
επηζπλαπηόκελα ππνδείγκαηα, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.
2.
Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν
πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηόλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
α.

Οη Έιιελεο πνιίηεο:

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν.4412/16.
(2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ζε
πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηεινύλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο.
(3) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε
αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ
εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
(4) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο, έσο
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, θαη αθεηέξνπ όηη εμαθνινπζνύλ λα
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο.
β.

Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:

(1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο
ππνπαξ. α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα γηα ηνπο
λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξεηώλ.
(2) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο παξ. 3, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό
θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο αλάινγεο
θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ
ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ
λνκνζεηεκάησλ ή ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά
πξόζσπα).
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(3) Δηδηθόηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξόζσπα πξέπεη λα
πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο
ησλ
εηαηξεηώλ
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξόεδξν θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ηηο αλώλπκεο εηαηξείεο
(Α.Δ.), απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή άιιν ηζνδύλακν έγγξαθν αξκόδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο, από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη ηα αλσηέξσ πξόζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε
δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α
ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ.
(4) Δπί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ηα πξναλαθεξόκελα πηζηνπνηεηηθά
ηεο εθθαζάξηζεο εδ. 2 ηεο ππνπαξ. β ηεο παξ. 3 ηνπ παξόληνο, εθδίδνληαη, όζνλ
αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο, ζην
κεηξών Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην
δηαγσληζκό A.E., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ.
2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, όζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.
1892/1990, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, από ην αξκόδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο
αλσλύκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππό εηδηθή εθθαζάξηζε.
Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκέλεο επζύλεο θαη πξνζσπηθώλ
εηαηξεηώλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθό ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη από ην
αξκόδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκό
επηρείξεζεο.
3.
Δάλ βεβαηώλεηαη από αληίζηνηρε αξρή όηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ αλαθεξόκελεο
πεξηπηώζεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, δύλαηαη λα αληηθαηαζηαζνύλ απηά από έλνξθε
βεβαίσζε ηνπ ππόρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ.
4.
ηελ θαηά ηα άλσ έλνξθε βεβαίσζε ζα δειώλεηαη όηη δελ εθδίδνληαη ηα
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη όηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν νη
αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
ΑΡΘΡΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1.
Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξώ (€) θαη ζα αθνξά ζε σξηαία
παξνρή ππεξεζηώλ ζηαηηθήο θύιαμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ ζηε πεξηνρή
Πεξβνιίηζα, θαζεκεξηλέο θαη αξγίεο, εθθξαδόκελε ζε αθέξαην αξηζκό ή δεθαδηθό
αξηζκό κε έσο δύν δεθαδηθά ςεθία θαη δε ζα πεξηιακβάλεη ΦΠΑ. ηελ
πξνζθεξόκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη έμνδα αζθάιηζεο πξνζσπηθνύ ηνπ
αλαδόρνπ, δώξσλ, επηδνκάησλ αδείαο, κεηαθνξάο, δηνηθεηηθό θόζηνο, εξγνιαβηθό
θέξδνο θιπ. Σν ΠΒΚ πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ
πνζώλ, δε ζα θαηαβάιεη θαλέλα άιιν πνζό θαη γηα θαλέλα ιόγν.
2.
Σν θξηηήξην γηα ηελ αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε θαη ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ
αλαδόρνπ ζα είλαη ε ρακειόηεξε ηηκή.
3.
Αμηνινγνύληαη κόλνλ νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο θαη
ζύκθσλεο κε ηνπο παξόληεο όξνπο.
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4.
Η ηζρύο ηεο πξνζθνξάο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ εθαηόλ είθνζη (120) εκεξώλ.
5.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηνλ
νπνίν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλώο:
α.

Η ιέμε «Πξνζθνξά».

β.
Πεδίν Βνιήο Κξήηεο/ Κιάδνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ/ Γηεύζπλζε
Πξνκεζεηώλ θαη πκβάζεσλ.

6.

γ.

Παξαζθεπή 10 Απγνύζηνπ 2018

ε.

Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.

7.
Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη
ππνγεγξακκέλεο θαη ρσξίο δηνξζώζεηο.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΜΒΑΗ - ΔΓΓΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
- ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1.
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε, ζα θιεζεί λα
ππνγξάςεη, εληόο 10 εκεξώλ, θείκελν ζύκβαζεο κε βάζε ηνπο παξόληεο όξνπο
θαη ηε ηζρύνπζα λνκνζεζία, θαζώο επίζεο λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο απηήο πνζνύ 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ην νπνίν ηεθκαίξεηαη ζην
πνζό ησλ ελληαθνζίσλ επξώ (900,00€).
2.
Η εμόθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη από ην αξκόδην ηκήκα ηνπ ΠΒΚ κε
ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ από ηνλ αλάδνρν κε ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α.

Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ.

β.
Πηζηνπνηεηηθό Φνξνινγηθήο
ρξεκάησλ από Φνξείο θεληξηθήο Κπβέξλεζεο).

Δλεκεξόηεηαο

(γηα

είζπξαμε

γ.

Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ.

δ.

COMMITMENTS (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ).

ε.

Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (Δθδίδεηαη από ην ΠΒΚ).

3.
Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π.
4056/3029/17-6-87 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/ Τπεξεζία ΦΠΑ θαη
επηβαξύλνληαη κόλν κε 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ.
4. Η όιε εξγαζία ζα ππόθεηηαη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο
ηεο ζύκβαζεο, από εθπξνζώπνπο πνπ ζα νξηζζνύλ από ην ΠΒΚ. Παξαηεξήζεηο
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ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζα
θνηλνπνηνύληαη ζηνλ Αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ
1.
Η θύιαμε ηνπ ρώξνπ λα είλαη 24σξε θαζεκεξηλά - άββαην – Κπξηαθή
– Αξγίεο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, θαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη από έλα άηνκν ηεο εηαηξίαο θύιαμεο.
2.
Ο θύιαθαο λα είλαη ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη λα θέξεη ζηνιή κε ηα
δηαθξηηηθά ηεο εηαηξίαο θύιαμεο.
3.
Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (2 ώξεο), ζα πξέπεη λα ειέγρεη
εμσηεξηθά όια ηα θηίξηα (θώηα ζβεζηά, πόξηεο θιεηδσκέλεο, ελδείμεηο
παξαβίαζεο) θαη λα αλαθέξεη ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζην Γξαθείν
Αζθαιείαο, ζηνλ ΔΑ θαη ζηελ ΔΛΑ-ΠΤ Υαλίσλ (εάλ απαηηείηαη).
4.
Να πξαγκαηνπνηεί έιεγρν εηζεξρνκέλνπ - εμεξρνκέλνπ πξνζσπηθνύ
ζηελ πύιε ηνπ ηξδνπ θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε πξνζσπηθό πνπ δελ
θέξεη δειηίν εηζόδνπ ηνπ ΠΒΚ ή δε ζπλνδεύεηαη από πξνζσπηθό ηνπ ΠΒΚ.
5.
Να ζπκπιεξώλεη ην βηβιίν εηζεξρνκέλνπ – εμεξρνκέλνπ πξνζσπηθνύ,
θαζώο θαη ην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ – εμεξρνκέλσλ νρεκάησλ.
6. Η πύιε λα παξακέλεη πάληα θιεηδσκέλε θαη λα αλνίγεη κόλν θαηόπηλ
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ.
7. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ή ππνςίαο γηα νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πνπ
ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ είηε από πξόζσπα είηε από βιάβεο θπζηθά θαηλόκελα, λα ελεκεξώλεηαη άκεζα ην Γξαθείν Αζθαιείαο από ηηο 07:00
έσο ηηο 15:00 (εξγάζηκεο εκέξεο) ή ν ΔΑ ΠΒΚ γηα ηηο ππόινηπεο ώξεο.
8.
20:00.

Καζεκεξηλά λα αλαθέξεη ζηνλ εθάζηνηε ΔΑ ΠΒΚ ζηηο 07:00,15:00 θαη
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

1.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα αηπρήκαηα πνπ ζα
πξνθιεζνύλ ζε πξνζσπηθό δηθό ηνπ, ηεο Τπεξεζίαο ή ηξίην, εάλ δηαπηζησζεί
ππαηηηόηεηά ηνπ ιόγσ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ζάλαην,
ηξαπκαηηζκό, πξόθιεζε πιηθώλ δεκηώλ θαη έρεη ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο
απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ, ρσξίο θακία απαίηεζε από ην Π.Β.Κ.
2.
O Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ζην πξνζσπηθό ηνπ όια ηα
κέζα εξγαζίαο θαζώο θαη ηε κεηαθνξά απηνύ από θαη πξνο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο
ηνπ Π.Β.Κ.
3.
Ο αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηνπ Π.Β.Κ. γηα ηελ ελ γέλεη θαιή θαη
νκνηόκνξθε εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζ’ απηόλ πξνζσπηθνύ θαη ηελ άςνγε

-6-

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ηα ρξεζηά ήζε θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ
Π.Β.Κ.
4.
Σν Π.Β.Κ. δηθαηνύηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε
απνπνκπή ησλ απείζαξρσλ, αθαηάιιεισλ ή κε ηηκίσλ ηδησηώλ. Ο αλάδνρνο είλαη
ππεύζπλνο γηα ηηο από δόιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.
5.
Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθπξνζσπείηαη δεκνζίσο ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν σο νπνηαζδήπνηε θύζεσο ππάιιεινο ηνπ Π.Β.Κ.
ρξεζηκνπνηώληαο ην όλνκα Π.Β.Κ. Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο ζα
εκθαλίδεηαη κε ηε δηθή ηνπ επσλπκία.
6.
Ο αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθό πνπ ππάγεηαη ζ’ απηόλ δελ έρεη θαλέλα
δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Π.Β.Κ. θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα πξνζσπηθό ηνπ όθεινο πέξαλ ηεο παξνύζεο
ζπκβάζεσο
7.
Σν πξνζσπηθό κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν.
8.
Σν δηθαίσκα ηεο επίβιεςεο θαη θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρνπλ ηα αξκόδηα
όξγαλα ηνπ Π.Β.Κ. επί ησλ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν, νπδόισο
απαιιάζζεη απηόλ ηεο πιήξνπο επζύλεο ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
9.
Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο πξέπεη λα έρεη ιεπθό Πνηληθό Μεηξών θαζώο επίζεο λα θαηέρεη ηηο
απαηηνύκελεο από ην Νόκν άδεηεο εξγαζίαο. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα
θαηαηεζνύλ από ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο ζηε Γλζε
Πξνκεζεηώλ & πκβάζεσλ.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

κρνο (Ι) Αζαλάζηνο Μπηληάξεο
Τπνδηνηθεηήο

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
02 Απγ 18
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ
ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΠΒΚ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

1.
Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ή εηο βάξνο πποζώπος ηο οποίο είναι
μέλορ ηος διοικηηικού, διεςθςνηικού ή εποπηικού οπγάνος ηηρ εηαιπείαρ
«………..» ή πποζώπος ηο οποίο έσει εξοςζία εκπποζώπηζηρ, λήτηρ αποθάζευν ή ελέγσος ζηην ςπότη εηαιπεία και ιδιαίηεπα ηος διασειπιζηή [ζηιρ
πεπιπηώζειρ εηαιπειών πεπιοπιζμένηρ εςθύνηρ (Ε.Π.Ε.) και πποζυπικών
εηαιπειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)] και ηος Διεςθύνονηα Σςμβούλος και όλυν ηυν μελών ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος [ζηιρ πεπιπηώζειρ ανώνςμυν εηαιπειών
(Α.Ε.)] ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:
α.
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην
Άξζξν 2 ηεο απόθαζεο - πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42).
β.
Γσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην Άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη
ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο - πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπι 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδη-

-2σηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ.54) θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα.
γ.
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ
C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.48), ε νπνία θπξώζεθε κε ην λ.2803/2000 (Α΄ 48).
δ.
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο ζηα Άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην Άξζξν 4 απηήο.
ε.
Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 22.11.2005, ζ.15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.3691/2008 (Α΄ 166).
ζη. Παηδηθή Δξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο
νξίδνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο
θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε
ην λ.4198/2013 (Α΄ 215).
2.
Γελ έρσ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο κνπ όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή
αζθάιηζε) θαη απηό έρεη δηαπηζησζεί από δηθαζηηθή/δηνηθεηηθή απόθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ.
3.
Σεξώ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016. Απνδέρνκαη όηη ε
ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ζα ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα
πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο.
4.
Γελ ηειώ ππό πηώρεπζε, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή
εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειώ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή
από ην δηθαζηήξην, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ,
δελ έρσ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνπ δξαζηεξηόηεηεο θαη δελ βξίζθνκαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ.
5.
Γελ ζύλαςα ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε
ζηξέβισζε ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο ζύκβαζεο/δηαγσληζκνύ.
6.
Γελ ππάγνκαη ζε θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4412/2016.
7.
Γελ έρσ εκπιαθεί ζε θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ
πξόηεξε ζπκκεηνρή ηνπ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Άξζξν 48 ηνπ Ν.4412/2016.

-38.
Γελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα 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.
9.
Γελ έρσ 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, δελ έρεη απνθξύςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016.
10. Γεζκεύνκαη γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζα δεηεζνύλ από ηελ ππεξεζία θαη ζα πηζηνπνηνύλ όηη δελ ηίζεηαη
ιόγνο απνθιεηζκνύ γηα ηα παξαπάλσ αλαγξαθόκελα.
11. Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη
ελ ακθηβόισ ηελ αθεξαηόηεηά κνπ.
Υαληά, ..............….2018
Ο δειώλ
(ππνγξαθή)
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο
Γ΄ ΚΟΤ

ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ
Γ΄ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ.
ΓΝΗ ΠΡ. ΤΜΒΑΔΩΝ
02 Απγ 18
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΔΤΣΔΡΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ
ΓΗΛΩΗ Ν. 1599/1986

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΠΒΚ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

1.
Η παξνύζα πξνζθνξά ππνβάιιεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο
…………………….. ζην δηαγσληζκό παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ δηεμάγεη ην
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ ζύκθσλα κε ηελ Φ.600.1/174/113355/.1223/02 Απγ/18/
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ.
2.
Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο
Φ.600.1/………………………………….ηνπ ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ, ηεο νπνίαο έιαβα
γλώζε θαη απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο ππόςε δηαθήξπμεο.
3.
Γελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ από δηαγσληζκνύο κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο.
4.
Μέρξη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε επηρείξεζή κνπ ππήξμε
ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ή άιισλ λόκηκσλ ππνρξεώζεώλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.
5.
Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά κνπ
είλαη αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερόκελό ηνπο.
6.
Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ, γηα ηελ νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (ΠΒΚ) γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ή ηεο ππαλαρώξεζεο ηνπ.

Α-5-2
7.
Γε ζα ρξεζηκνπνηήζσ (άκεζα ή έκκεζα) αληηπξνζώπνπο κόληκνπο
ζηελ εθεδξεία Αμησκαηηθνύο ή κόληκνπο απνζηξάηνπο Αμησκαηηθνύο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία από ηελ απνζηξαηεία ηνπο, βάζεη ηνπ άξζξνπ
66 ηνπ ΝΓ 1400/73.
8.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα
πνπ ηεξνύληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ή ζπκκνξθώλνκαη κε νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηό θαη κε ηνπο όξνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζύκβαζεο (ζπκπιεξώλεηαη αλάινγα).
Xαληά, ..............….2018
Ο δειώλ
(ππνγξαθή)
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Σρεο (Ο) Παληειήο Μαξηδάθεο
Γ΄ ΚΟΤ

ρέδην ύκβαζεο …./2018
Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηαηηθήο θύιαμεο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ, ζηελ
πεξηνρή Πεξηβνιίηζα Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.
ήκεξα, εκέξα ……………………………. θαη ώξα 10:00, ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο ζηνλ Παδηλό Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ, νη παξαθάησ
ζπκβαιιόκελνη:
1.
Σν Πεδίν Βνιήο Κξήηεο δηα ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ, Σρε (Ο)
Παληειή Μαξηδάθε.
2.

Ο ………………………………………………………………………………...

ζπκθώλεζαλ θαη απνδέρζεθαλ ακνηβαία ηα παξαθάησ:
ΑΡΘΡΟ 1
Γεληθά-Αληηθείκελν ύκβαζεο-Κόζηνο ύκβαζεο
1.
Η
παξνύζα
ύκβαζε
ππνγξάθεηαη
ζε
εθηέιεζε
ηεο
Φ.600.1/…………../……../………
17/ΠΒΚ/Γ΄
ΚΟΤ/ΓΠ,
αλάκεζα
ζη…
..………………………………, πνπ ζα θαιείηαη ζην εμήο «Αλάδνρνο», θαη ζην
ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ, ζην εμήο «ΠΒΚ» θαη αληηθείκελό ηεο απνηειεί ε
παξνρή ππεξεζηώλ ζηαηηθήο θύιαμεο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΠΒΚ, ζηελ πεξηνρή
Πεξηβνιίηζα Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.
ΑΡΘΡΟ 2
Γηάξθεηα – Κόζηνο ύκβαζεο
1.
Σo ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ θύιαμεο, επί
24ώξνπ βάζεσο, ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη γηα έλα (1) ρξόλν, κε δπλαηόηεηα
παξάηαζεο ελόο (1) επηπιένλ έηνπο. Σν πξώην ρξνληθό δηάζηεκα νξίδεηαη από 21
επ 18 έσο 06 Οθη θαη όπνηε άιινηε απαηηεζεί (εθηηκάηαη όηη ζα ππάξμεη παξόκνηα
απαίηεζε θαη ηελ 44ε εβδνκάδα).
2.
Σν θόζηνο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ αλά ώξα θύιαμεο αλέξρεηαη
ζηα …………………επξώ.
ΑΡΘΡΟ 3
Πεξηγξαθή Τπεξεζηώλ
1.
Η θύιαμε ηνπ ρώξνπ λα είλαη 24σξε θαζεκεξηλά - άββαην – Κπξηαθή
– αξγίεο γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2, θαη λα
πξαγκαηνπνηείηαη από έλα άηνκν ηεο εηαηξίαο θύιαμεο.
2.
Ο θύιαθαο λα είλαη ειιεληθήο ηζαγέλεηαο θαη λα θέξεη ζηνιή κε ηα
δηαθξηηηθά ηεο εηαηξίαο θύιαμεο.
3.
Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (2 ώξεο), λα ειέγρεη εμσηεξηθά όια ηα
θηήξηα (θώηα ζβεζηά, πόξηεο θιεηδσκέλεο, ελδείμεηο παξαβίαζεο) θαη λα αλαθέξεη
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ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο ζην Γξαθείν Αζθαιείαο, ζηνλ ΔΑ θαη ζηελ ΔΛΑΠΤ Υαλίσλ (εάλ απαηηείηαη).
4.
Να πξαγκαηνπνηεί έιεγρν εηζεξρνκέλνπ - εμεξρνκέλνπ πξνζσπηθνύ
ζηελ πύιε ηνπ ηξδνπ θαη λα κελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε πξνζσπηθό πνπ δελ
θέξεη δειηίν εηζόδνπ ηνπ ΠΒΚ ή δελ ζπλνδεύεηαη από πξνζσπηθό ηνπ ΠΒΚ.
5.
Να ζπκπιεξώλεη ην βηβιίν εηζεξρνκέλνπ – εμεξρνκέλνπ πξνζσπηθνύ,
θαζώο θαη ην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ – εμεξρνκέλσλ νρεκάησλ.
6. Η πύιε λα παξακέλεη πάληα θιεηδσκέλε θαη λα αλνίγεη κόλν θαηόπηλ
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ.
7. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ή ππνςίαο γηα νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πνπ
ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ είηε από πξόζσπα είηε από βιάβεο θπζηθά θαηλόκελα, λα ελεκεξώλεηαη άκεζα ην Γξαθείν Αζθαιείαο από ηηο 07:00
έσο ηηο 15:00 (εξγάζηκεο εκέξεο) ή ν ΔΑ ΠΒΚ γηα ηηο ππόινηπεο ώξεο.
8.
20:00.

Καζεκεξηλά λα αλαθέξεη ζηνλ εθάζηνηε ΔΑ ΠΒΚ ζηηο 07:00,15:00 θαη
ΑΡΘΡΟ 4
Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ

1.
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζύλε γηα αηπρήκαηα πνπ ζα
πξνθιεζνύλ ζε πξνζσπηθό δηθό ηνπ, ηεο Τπεξεζίαο ή ηξίην, εάλ δηαπηζησζεί
ππαηηηόηεηά ηνπ ιόγσ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα, ζάλαην,
ηξαπκαηηζκό, πξόθιεζε πιηθώλ δεκηώλ θαη έρεη ηελ επζύλε ηεο πιήξνπο
απνθαηάζηαζεο ησλ παξαπάλσ, ρσξίο θακία απαίηεζε από ην Π.Β.Κ.
2.
O Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίδεη ζην πξνζσπηθό ηνπ όια ηα
κέζα εξγαζίαο θαζώο θαη ηε κεηαθνξά απηνύ από θαη πξνο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο
ηνπ Π.Β.Κ.
3.
Ο Αλάδνρνο είλαη ππεύζπλνο έλαληη ηνπ ΠΒΚ γηα ηελ ελ γέλεη θαιή θαη
νκνηόκνξθε εκθάληζε ηνπ ππαγνκέλνπ ζε απηόλ πξνζσπηθνύ θαη ηελ άςνγε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζύκθσλα κε ηα ρξεζηά ήζε θαη ηνλ θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ
ΠΒΚ.
4.
Σν ΠΒΚ δηθαηνύηαη λα δηαηάμεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ άκεζε
απνπνκπή ησλ απείζαξρσλ ή αθαηάιιεισλ ηδησηώλ. Ο Αλάδνρνο είλαη
ππεύζπλνο γηα ηηο από δόιν ή ακέιεηα πξάμεηο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.
5.
Ο Αλάδνρνο θαη ην πξνζσπηθό πνπ ππάγεηαη ζε απηόλ δελ έρεη θαλέλα
δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ρώξνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΠΒΚ θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξόπν γηα πξνζσπηθό ηνπ όθεινο πέξαλ ηεο παξνύζεο
ζπκβάζεσο
6.
Σν πξνζσπηθό κε επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ λα είλαη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλν.
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7.
Σν δηθαίσκα ηεο επίβιεςεο θαη θαιήο εθηέιεζεο πνπ έρνπλ ηα αξκόδηα
όξγαλα ηνπ ΠΒΚ επί ησλ εξγαζηώλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Αλάδνρν, νπδόισο
απαιιάζζεη απηόλ ηεο πιήξνπο επζύλεο ηνπ σο πξνο ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
8.
Όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ πνπ ζα εκπιέθεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο
ζύκβαζεο λα έρεη ιεπθό Πνηληθό Μεηξών θαζώο επίζεο λα θαηέρεη ηηο
απαηηνύκελεο από ην Νόκν άδεηεο εξγαζίαο. Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά λα
πξνζθνκηζζνύλ ζην ΠΒΚ από ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηελ 30 Απγ 2018.
ΑΡΘΡΟ 5
Πεξηνξηζκνί Αλαδόρνπ
1.
Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα εθπξνζσπείηαη δεκνζίσο ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν σο νπνηαζδήπνηε θύζεσο ππάιιεινο ηνπ ΠΒΚ
ρξεζηκνπνηώληαο ην όλνκα ΠΒΚ.
2.
Καηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο λα εκθαλίδεηαη κε ηε δηθή ηνπ
επσλπκία.
3.
Ο Αλάδνρνο θαη νη εξγαδόκελνη ζε απηόλ θαη γηα απηόλ θαηά θακία
έλλνηα δελ είλαη δπλαηόλ λα ζεσξεζνύλ ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ηνπ
ΠΒΚ ή άιιεο Γεκόζηαο Αξρήο ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζρέζε κε ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ΠΒΚ.
ΑΡΘΡΟ 6
Παξάδνζε – Παξαιαβή Τπεξεζηώλ
Ο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ λα
πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ησλ Όξσλ ηεο
ύκβαζεο. Η Δπηηξνπή λα ζπληάζζεη ζρεηηθό Πξσηόθνιιν κεηά ην πέξαο ησλ
πεξηόδσλ ηεο θύιαμεο, ην νπνίν λα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ζηε ζπλέρεηα
λα ππνβάιιεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Γ΄ ΚΟΤ.
Οπνηνδήπνηε αίηεκα ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην ΠΒΚ λα ππνβάιιεηαη ζηελ
παξαπάλσ επηηξνπή, ε νπνία θαη λα γλσκαηεύεη επ’ απηνύ.
ΑΡΘΡΟ 7
Πνηληθέο Ρήηξεο
1.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο παξαβεί ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο,
κεηά από πξόηαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη Παξαθνινύζεζεο ησλ Όξσλ ηεο
ύκβαζεο ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν, ν Γηνηθεηήο ηνπ ΠΒΚ δύλαηαη
λα επηβάιεη πξόζηηκν, αθνύ έρεη πξνεγεζεί αληίζηνηρε έγγξαθε ζύζηαζε όπσο
παξαθάησ:
α.

Γηα ηελ πξώηε παξάβαζε

100,00€.

β.

Γηα ηελ δεύηεξε παξάβαζε

200,00€.

γ.

Γηα ηελ ηξίηε παξάβαζε

300,00€.
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2.
Μεηά ηελ ηξίηε παξάβαζε, ην ΠΒΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θεξύμεη ηελ
έθπησζε ηνπ Αλαδόρνπ ην νπνίν ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά ησλ παξαθάησ θπξώζεσλ:
α.
Έθπησζε από ηελ θαηαθύξσζε ζηνλ όλνκά ηνπ θαη από θάζε
δηθαίσκα γεληθά πνπ απνξξέεη από απηή.
β.
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζύκβαζεο ππέξ ηνπ ΠΒΚ.
γ.
Αλάζεζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ζηνλ επόκελν κεηνδόηε
πνπ έιαβε κέξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο πξνζθνξώλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
ΠΒΚ θαη κε θαηαινγηζκό ζε βάξνο ηνπ αξρηθνύ Αλαδόρνπ ηεο ηπρόλ κεγαιύηεξεο
δηαθνξάο ηηκήο ησλ ππεξεζηώλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ΠΒΚ, πνπ εηζπξάηηεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα είζπξαμε Γεκνζίσλ Δζόδσλ.
ΑΡΘΡΟ 8
Σξόπνο πιεξσκήο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
γηα πιεξσκή πξνκεζεπηή
1.
Η πιεξσκή πξνο ηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη ζε ΔΤΡΩ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία
Υξεκαηηθνύ ηνπ Γ΄ΚΟΤ/ΠΒΚ κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθώλ:
α.

Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ.

β.
Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο
ρξεκάησλ από Φνξείο θεληξηθήο Κπβέξλεζεο).

ελεκεξόηεηαο

(γηα

είζπξαμε

γ.

Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηνπ ΙΚΑ.

δ.

COMMITMENTS (εθδίδεηαη από ην ΠΒΚ).

ε.

Πξσηόθνιιν ειέγρνπ θαη παξαιαβήο (εθδίδεηαη από ην ΠΒΚ).

ζη. Παξαζηαηηθό, ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ν αξηζκόο IBAN ηνπ
ινγαξηαζκνύ ηνπ Αλαδόρνπ.
2.
Σα ηηκνιόγηα απαιιάζζνληαη από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Π.
4056/3029/17-6-87 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ/Τπεξεζία ΦΠΑ θαη
επηβαξύλνληαη κόλν κε Φ.Δ. 8% γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ.
ΑΡΘΡΟ 9
Δγγπνδνζία - Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
1.
Ο Αζθαιηζηήο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θαηέζεζε ζηελ
ΠΒΚ/Γ΄ΚΟΤ/ΓΠ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο …………… κε αξηζκό
…………….. πνζνύ ελληαθνζίσλ επξώ (900,00 €).
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2.
Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηζηξέθεηαη ζην πηζησηηθό
ίδξπκα πνπ ηελ εμέδσζε, κεηά ηελ νξηζηηθή εθθαζάξηζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ
από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο.
ΑΡΘΡΟ 10
Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο
Η παξνύζα ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί όηαλ ζπκθσλήζνπλ πξνο
ηνύην θαη ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε.
ΑΡΘΡΟ 11
Αλσηέξα βία
1.
Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ
ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο
νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
2.
ν Αλάδνρνο, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο
ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο,
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη, επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηώζεη πξνο ην ΠΒΚ ηνπο
ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20)
εκεξώλ από ηόηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία. Σν ΠΒΚ ππνρξενύηαη λα απαληήζεη εληόο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξώλ
ζην ζρεηηθό αίηεκα ηνπ Αλαδόρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο
πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
AΡΘΡΟ 12
Δθρώξεζε ύκβαζεο
Απαγνξεύεηαη ξεηά ζηνλ Αλάδνρν λα εθρσξήζεη ηε ζύκβαζε ή κέξνο απηήο
ή νπνηνδήπνηε από ηα δηθαηώκαηά ηνπ θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ
εμ’ απηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πηζηώζεσο γηα ρξήκαηα νθεηιόκελα ζε απηόλ
ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο, ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε
έγγξαθε έγθξηζε ηνπ ΠΒΚ.
AΡΘΡΟ 13
Δθαξκνζηέν δίθαην – Δπίιπζε δηαθνξώλ
Η ύκβαζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό δίθαην. Σν ΠΒΚ θαη ν Αλάδνρνο
θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε
ηε ύκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη κεηαμύ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή απηήο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ
επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή πξνζεζκία δύν (2)
κελώλ από ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο θαη αξκόδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα πνπ εδξεύνπλ ζηα Υαληά.
ΑΡΘΡΟ 14
Σειηθέο Γηαηάμεηο
1.

Η παξνύζα ζύκβαζε :
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α.
Καηηζρύεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη κε ην
νπνίν ζπζρεηίδεηαη (Γηαθήξπμε, Πξνζθνξά, Γηαηαγή Καηαθύξσζεο) εθηόο από
θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη από ηνπο δύν
ζπκβαιινκέλνπο.
β.
πληάρζεθε ζε δύν όκνηα πξσηόηππα ζε απιό ραξηί θαη κεηά ηελ
αλάγλσζή ηεο ππνγξάθεθε από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. Από ηα πξσηόηππα απηά
ην έλα θξαηήζεθε από ην ΠΒΚ/Γ΄ ΚΟΤ/Γλζε Πξνκ. & πκβάζεσλ θαη ην άιιν
έιαβε σο δηπιόγξαθν ν Αλάδνρνο.
Γ.
Σν ΠΒΚ δελ αλαιακβάλεη ππνρξέσζε γηα κέηξα θαη απμήζεηο ησλ
πάζεο θύζεσο δαπαλώλ, θόξσλ, ηειώλ θ.ι.π. πνπ ηπρόλ ιεθζνύλ.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Γηα ην ΠΒΚ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε
Γληήο Πξνκ & πκβ

Γηα ηνλ Πξνκεζεπηή

Σαμρνο Κιεάλζεο Καξαηζίλ
Γηνηθεηήο

