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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021)
Α.Δ.Α.Μ
Πληροφορίες:
ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: +2310 378400
Fax: +2310 285759
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο: +210 8706000
Fax: +210 6451174
www.filmfestival.gr
Υπόψη κ. Δάνη Κόκκινου, κτίριο Ολύμπιον, 6ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310378451
Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο:
Α. για τις υπηρεσίες καθαριότητας 7.000 € προ Φ.Π.Α. και 8.680 € με Φ.Π.Α
και
Β. για τις υπηρεσίες φύλαξης 15.400€ προ Φ.Π.Α. και 19.096€ με Φ.Π.Α
Κριτήριο Ανάθεσης: Μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 14/6/2021 ώρα 17:00
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 15/6/2021 ώρα 15:00
Διάρκεια Παροχής Υπηρεσιών: από 18/06/2021 έως και 08/07/2021

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» που έχει έδρα στη
Θεσσαλονίκη, κτίριο «Ολύμπιον», Πλ. Αριστοτέλους 10 (Τ.Κ.: 54623) και εκπροσωπείται νόμιμα από
τη Γενική Διευθύντρια Ελίζ Ζαλαντό απευθύνει Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα για την ανάθεση των έργων:

A. Καθαρισμού και B. Φύλαξης των χώρων, όπου διεξάγεται το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης από την 24η Ιουνίου 2021 έως και την 4ηΙουλίου 2021.
Ο/Οι Ανάδοχος/οι θα παρέχει/ουν τις υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα
πρόσκληση ενδιαφέροντος , για όλη τη διάρκεια της σύμβασης δηλαδή για είκοσι (20)
ημερολογιακές ημέρες και συγκεκριμένα από τις 18 Ιουνίου έως και τις 8 Ιουλίου 2021.
Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η διοργάνωση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα εξαρτηθεί από την
εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Είναι αυτονόητο ότι ο/οι Ανάδοχος/οι των έργων θα
τηρήσει/ουν τα προληπτικά μέτρα, τις οδηγίες και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση
ματαίωσης της διοργάνωσης, ούτε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ούτε ο ανάδοχος/οι θα
δικαιούνται αποζημίωσης.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.filmfestival.gr
και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τηλεφωνικά στις ανωτέρω διευθύνσεις όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00-17:00 και μετά από ραντεβού να παραλάβουν την παρούσα
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος χωρίς κόστος.
Διευκρινίζεται ότι η υποβολή αίτησης, εγγράφων και κάθε επικοινωνία σχετική με το διαγωνισμό
μπορεί να γίνεται και στο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα, επί της οδού Δ.
Αρεοπαγίτου 7 (Τ.Κ.: 11742).

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ
Στους κάτωθι χώρους, θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
1.
Αποθήκη Γ’
2.
Μουσείο Κινηματογράφου
3.
Κτίριο πρώην βρεφονηπιακού σταθμού
4.
Θερινά σινεμά στην προβλήτα 1’ (πλησίον αντλιοστασίου και αποθήκης Δ’)
5.
Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων πλησίον αποθήκης 16
6.
Γυάλινο περίπτερο στην πλατεία Αριστοτέλους

ΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.
Ο καθαρισµός των χώρων θα γίνεται καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος εργασίας,
που θα σας δοθεί, καθηµερινά από ∆ευτέρα έως και Κυριακή, κατά τις ώρες που θα καθοριστούν
στη Σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο του έργου (πρωινές και απογευματινές ώρες),
τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 18 ν. 4412/2016
2.
Τα μέσα και τα υλικά καθαριότητος που χρησιμοποιούνται, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Περιλαμβάνονται όλα τα μέσα και τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται
για τις απολυμάνσεις των θερινών κινηματογραφικών αιθουσών σύμφωνα με τα κρατικά

πρωτόκολλα υγιεινής προς αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας του Covid 19, καθώς και τα
αντισηπτικά διαλύματα που θα χρησιμοποιούνται στους κοινόχρηστους χώρους.
3.
Οι καθημερινές εργασίες, που απαιτούνται στο πλαίσιο του έργου, περιγράφονται στον
Πίνακα που ακολουθεί:
Α.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
Α. Χώροι Γραφείων:

ΠΙΝΑΚΑΣ
1.
Αποκοµιδή απορριµµάτων, άδειασµα
και πλύσιµο σταχτοδοχείων.
2.
Καθαρισµός
και
ξεσκόνισµα
γραφείων, παραθύρων, επίπλων και γενικά
όλων των αντικειµένων.
3.
Καθαρισµός
των
µηχανηµάτων
γραφείου (φωτοτυπικά, φαξ, τηλεφωνικών
και ηλεκτρονικών συσκευών κλπ).

Β. Αποχωρητήρια:

4.
Σκούπισµα
και
σφουγγάρισµα
δαπέδων.
1.
Πλύσιµο των νιπτήρων, καθρεπτών,
λεκάνης, καθίσµατος και σκεπάσµατος µε
απολυµαντικό υγρό.
2.
Άδειασµα καλαθιών αχρήστων και
αλλαγή
του
πλαστικού
σάκου
απορριµµάτων.
3.
Τοποθέτηση χάρτου υγείας και υγρού
σαπουνιού πλύσης χεριών,αντισηπτικών, τα
οποία προµηθεύει ο Ανάδοχος.
4.
Σκούπισµα
δαπέδων.

Γ. Επιπλέον Υποχρεώσεις:

και

σφουγγάρισµα

1.
Τα μηχανήματα, εξαρτήματα και
υλικά καθαρισμού που θα χρησιμοποιηθούν
για τον καθαρισμό των χώρων θα βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα πληρούν
τις προδιαγραφές «περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων».
2.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά
και να προµηθεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης τα εξής απαραίτητα υλικά: χαρτί
υγείας, σαπούνι πλύσης χεριών, υγρό
απορρυπαντικό
πιάτων,
σακούλες

απορριμµάτων (µικρές και µεγάλες) και
χάρτινες χειροπετσέτες.
Δ. Θερινές κινηματογραφικές
Αίθουσες-Κοινόχρηστοι
χώροι
Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ
και των αρμόδιων φορέων για την προς αποφυγή
εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS- CoV -2.

1.
Καθαρισμός
των
κοινόχρηστων
χώρων με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9
μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης. Αυτό ισχύει
και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες
που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη
χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης
70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται
σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως
πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
2.
Άδειασμα κάδων αχρήστων και
κάδων
απόρριψης
μέσων
ατομικής
προστασίας.
3.
Απολύμανση των Κινηματογραφιών
Αιθουσών-χώρων υγιεινής
μεταξύ των
προβολών σύμφωνα με το πρωτόκολλο του
ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων για την
αποφυγή εξάπλωσης της πανδημιας του
κορωνοϊού SARS-CoV-

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
1.
Οι υπηρεσίες φύλαξης θα παράσχονται καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης που θα
υπογραφεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας που θα σας δοθεί, καθημερινά από ∆ευτέρα έως
και Κυριακή, πρωινές, απογευματινές και μεταμεσονύκτιες ώρες (24ωρο) , που θα καθοριστούν με
ακρίβεια στην σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο του έργου.
2.
Το προσωπικό, τα μηχανήματα, εξαρτήματα, καθώς και ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί για τη φύλαξη των χώρων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα
τηρούνται όλες οι διατάξεις του άρθρου 18 ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΛΟΓΟΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφορών έχουν:
Προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτα κράτη που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(ΣΔΣ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (Α΄ 139),
δ) σε τρίτα κράτη που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (βλ. σχετικά άρθρο 25 Ν.4412/2016).
3.2.Στην περίπτωση των ενώσεων προσώπων, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να έχουν λάβει
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να περιβληθεί με τη
μορφή της κοινοπραξίας του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συσταθείσας διά συμβολαιογραφικού
εγγράφου, είτε με τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις
διατάξεις του εμπορικού νόμου.
3.3.Με την υποβολή της προσφοράς τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε
περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις
δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
3.4.Κάθε οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση) μπορεί να καταθέσει
προσφορά και για τα δύο (2) αντικείμενα υπηρεσιών της Πρόσκλησης ή μόνο για ένα (1) από τα
δύο (2).
3.5.Λόγοι Αποκλεισμού:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποψήφιος, εφόσον
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό) ή στον Πρόεδρο ή τον νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Ι) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών
Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
ΙΙ) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
ιδίως στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση
των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
ΙΙΙ) Επίσης, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της

χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος, ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
IV) Υποψήφιοι, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β`
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους.
Υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και φύλαξης: α) οι οποίες έχουν κηρυχθεί
έκπτωτες κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του ν. 4412/2016, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή β) στις οποίες
έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής
διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ’
εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών
(3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
3.6. Δεν αποκλείεται υποψήφιος υποχρεωτικά, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος,
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
3.7.Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή οποιονδήποτε οικονομικό φορέα
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 ν. 4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

γ) εάν διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
η) Εάν αποδείξει «με κατάλληλα μέσα» ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.
3.8.
Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β) της παρ. 3.5. η Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
3.9.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα
Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των
παραγράφων Ι. και ΙΙ. του παρόντος άρθρου ή ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία
από τις περιπτώσεις της παρ. 3.7.του παρόντος.
3.10. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν φερεγγυότητα, εμπειρία, τεχνική κι επαγγελματική
ικανότητα, σχετική ενασχόληση με το έργο που θα αναλάβουν, καθώς και οικονομική και
χρηματοδοτική επάρκεια, στοιχεία που αποδεικνύονται και από την ανάληψη ανάλογων έργων στο
παρελθόν.
3.11. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική προσφορά, οικονομική
προσφορά, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση των φυσικών προσώπων ή του νόμιμου
εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία να βεβαιώνουν ότι :

α. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, δωροδοκία, απάτη, πλαστογραφία.
β. Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι.
γ. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας του προσώπου (όταν ο υποψήφιος είναι νομικό
πρόσωπο).
ε. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών.
στ. Έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τις σχετικές άδειες (όπου απαιτούνται) για την
ανάληψη των υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
3.12.
Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου νομικού προσώπου
ενώπιον αρμόδιας αρχής, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για
παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
3.13. Η συµµετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη του
προσφέροντα και συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος εκ µέρους του προσφέροντα.
3.14. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη συμµετοχή
τους στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος..
3.15. Η υποβολή μίας (1) προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
3.16. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές, που παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις από τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής . Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή
ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στη παρούσα Πρόσκληση, γίνεται μετά
από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής και την έκδοση σχετικής απόφασης της Γενικής
Διευθύντριας της Αναθέτουσας Αρχής .
3.17. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη μέχρι τη
λύση της σύμβασης που θα υπογραφεί.
3.18. Η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητάει από τους προσφέροντες, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού σχετικές
διευκρινίσεις.

3.19. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), προσκομίζει
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν
προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
3.20. Κριτήρια Επιλογής. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή
σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού:
4.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ενσφράγιστες προσφορές, αποκλειόμενης ρητά της
συνέχισης αυτού με προφορικές προσφορές. Οι ενσφράγιστες προσφορές αποσφραγίζονται και
μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής, που διορίζεται με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας
του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, στη συνέχεια δε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στους συμμετέχοντες. Οι
συμμετέχοντες δύνανται να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης, εφόσον το
επιθυμούν, με την ρητή προϋπόθεση πως τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι κυβερνητικές
εξαγγελίες για τον περιορισμό διασποράς του ιού SARS-CoV-2.
4.2. Οι προσφορές εγγράφονται στο πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και στον πίνακα του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

5.1. Οι προτάσεις/προσφορές των υποψηφίων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ελληνική
γλώσσα, υποβάλλονται με αίτηση, είτε ηλεκτρονικά (JPEG ή PDF)στο e-mail
secretariat@filmfestival.gr, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο, που αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με courier στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ
στη Θεσσαλονίκη στο κτίριο «Ολύμπιον», Πλατεία Αριστοτέλους 10, 6ος όροφος.
5.2. Σε κάθε προσφορά/πρόταση που θα κατατεθεί από τους υποψήφιους ή στο ηλεκτρονικό
μήνυμα κάθε πρότασης πρέπει να περιλαμβάνονται:
Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας στην οποία απευθύνεται (Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης).
Η φράση: «Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την ανάληψη των εργασιών
καθαρισμού και φύλαξης των χώρων διεξαγωγής του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
(24 Ιουνίου με 4 Ιουλίου 2021)».
-Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα
-Τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου Αναδόχου.
-Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου
του.
-Σε περίπτωση εταιρείας τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου.
-Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συνεργασίας, τα πλήρη στοιχεία των επιμέρους μελών.
- Η ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.
5.3.

Ο κλειστός, σφραγισμένος φάκελος περιλαμβάνει:

α) -Είτε δύο έγγραφες προσφορές , μία για κάθε ένα από τα δύο έργα:
A. Καθαρισμού και B. Φύλαξης των χώρων, όπου διεξάγεται το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης,
-είτε μία έγγραφη προσφορά, που αφορά μόνο σε ένα από τα έργα: Kαθαρισμού ή Φύλαξης
των χώρων. Σε κάθε περίπτωση η /οι προσφορά/ές πρέπει να είναι υπογεγραμμένη/ες από τον
συμμετέχοντα ως φυσικό πρόσωπο, ή σε περίπτωση Νομικού Προσώπου από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του.
β) Με ποινή αποκλεισμού, οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του
ΦΕΣΤΙΒΑΛ υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), όπως ισχύει, µε πρόσφατη ημερομηνία
υπογραφής των φυσικών προσώπων ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται όσα αναφέρονται παραπάνω
στα άρθρα 3.10, 3.11 και 3.12 της παρούσας και να δηλώνεται ρητά, ότι ο προσφέρων έλαβε
γνώση των όρων της παρούσης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως.

Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του υποψηφίου, εάν είναι φυσικό
πρόσωπο και προσέλθει αυτοπροσώπως μετά από προκαθορισμένο ραντεβού στα γραφεία του
φορέα, προσκομίζοντας την ως άνω υπεύθυνη δήλωση μαζί με το δελτίο ταυτότητάς του ή
αντίστοιχα έγγραφα.
γ) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, τον
αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού της επιχείρησής του υποψηφίου.
5.4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύουν τις προτάσεις των υποψηφίων και
εάν είναι σε ηλεκτρονική μορφή να είναι σε .doc, .jpeg, .pdf.
5.5. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον κίνδυνο από τη
µη έγκαιρη περιέλευση της πρότασης φέρει ο υποψήφιος.
5.6. Η υποβολή προτάσεων από τους υποψηφίους και οι διαπραγματεύσεις µε το ΦΕΣΤΙΒΑΛ,
που τυχόν ακολουθήσουν, δεν δημιουργούν κανένα δικαίωμα ή προσδοκία των υποψηφίων και
ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ έναντι αυτών από καμία αιτία.
5.7. Μετά την κατάθεση της πρότασης/προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
συμπληρωματικών στοιχείων, εκτός των διευκρινίσεων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή του
διαγωνισμού .
5.8. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
5.9. Η συμμετοχή στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του προσφέροντα . Όλοι οι
ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν προτάσεις δηλώνουν ταυτόχρονα ότι αποδέχονται όλους τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και όποιος
τελικά επιλεγεί, θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο συμφωνητικό που θα συντάξει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ,
σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
5.10. Οι υποψήφιοι μετά από ραντεβού μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους πριν καταθέσουν
την προσφορά τους, μέχρι και την 11/06/2021 και ώρα 15:00.
5.11. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και για ραντεβού,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Δάνη Κόκκινο, κτίριο Ολύμπιον, 6ος
όροφος, τηλέφωνo επικοινωνίας: 2310378451. Ώρες επικοινωνίας καθημερινά εργάσιμες ημέρες:
9:00 έως 16:00.
5.12. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ένδεκα (11) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, σε μία
εφημερίδα και θα θυροκολληθεί στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ (Πλ. Αριστοτέλους 10, 54623, Θεσσαλονίκη).
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της 16ης ώρας της τελευταίας ημέρας της και εάν
αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υποβάλλουν την προσφορά τους

ηλεκτρονικά, πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα έγγραφα στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ μέχρι τη
λήξη της παραπάνω προθεσμίας.
5.13. Το υλικό που θα περιέχεται στην αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί δεν θα επιστραφεί.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΗΛΩΣΗ
6.1
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο
"ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ", τα οριζόμενα ανωτέρω (άρθρο 3) δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή σε
επίσημη μετάφραση. Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», συμπεριλαμβάνουν γενικές
πληροφορίες για την επιχείρησή τους, όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας για το
απασχολούμενο προσωπικό και για την τεχνική υποδομή τους. Επίσης, υποβάλλουν κατάλογο με τα
έργα που πραγματοποίησαν.
Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος, επί ποινή αποκλεισμού,
αναγράφεται υπογεγραμμένη ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. η
προβλεπόμενη δαπάνη μίσθωσης υπηρεσιών για κάθε ένα έργο, καθαρισμού ή/και φύλαξης
χωριστά. Τα ποσά αναφέρονται για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης. Οι προσφορές δεσμεύουν
τους προσφέροντες για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία της
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.
6.2
Σε εμφανές σημείο της προσφοράς, θα γίνεται ο υπολογισμός των τελών που θα βαρύνουν
την προσφερόμενη καθαρή αξία μίσθωσης υπηρεσιών. Το ποσό που θα προκύπτει, θα προστίθεται
στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής για κάθε έργο ξεχωριστά. Το σύνολο θα αποτελεί την
αξία προσφοράς, (συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών επιβαρύνσεων και λοιπών τελών).
Η τελική αξία προσφοράς θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως.
6.3. Προκειμένου, να αποφευχθούν λάθη ή διαφορετικές ερμηνείες και να διευκολυνθεί ο
έλεγχος και η αξιολόγηση, ορίζεται ο παρακάτω τύπος Προσφοράς – Δήλωσης :
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………., ΤΗΛ………………, FAX …………….
Α.Φ.Μ. …………Δ.Ο.Υ.…………
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ
ΠΡΟΣ :
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 15/06/2021
Για την μίσθωση υπηρεσιών καθαρισμού /ή και φύλαξης των χώρων, όπου διεξάγεται το 23ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (24 Ιουνίου- 4 Ιουλίου 2021) .
ΣΧΕΤ.: Πρόκληση Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό της 15/06/2021 με
κριτήριο Ανάθεσης: μετά την τεχνική αξιολόγηση, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

Έχοντας υπόψη όλες τις συνέπειες του νόμου «…περί ψευδούς Δηλώσεως»,
ΔΗΛΩΝΩ:
Ότι αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής Πρόκλησης Ενδιαφέροντος
που παρέλαβα νόμιμα από την υπηρεσία του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Α. ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Καθαρή Αξία ______________________________________
Φ.Π.Α…………%________________________________
Φόρος ………..%________________________________
Σ Υ Ν Ο Λ Ο : _______________________________________________
Αξία
προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένων
των
______________________(ολογράφως), ____________(αριθμητικά).

νομίμων

κρατήσεων

Ημερομηνία __________________
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ
Καθαρή Αξία ______________________________________
Φ.Π.Α…………%________________________________
Φόρος ………..%_____________________.___________
Σ Υ Ν Ο Λ Ο : _______________________________________________
Αξία
προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένων
των
______________________(ολογράφως), ____________(αριθμητικά).

νομίμων

κρατήσεων

Ημερομηνία __________________
Εννοείται ότι, ανάλογα με το ενδιαφέρον του προσφέροντος συμπληρώνεται μία από τις
παραπάνω προσφορές ή και οι δύο.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
7.1. Οι υποψήφιοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, να
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο ή σε κάθε ένα από τα έργα
καθαρισμού και φύλαξης.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας τους.

γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας, στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών
των εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
7.2.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων
υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην
προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι
εργαζόμενοι.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
8.1.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
8.2.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
( άρθρο 127 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει).
8.3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης (άρθρο 221 ν.4412/16) , η οποία
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 376 παράγραφος 11). Στην περίπτωση της
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή. Για τις
Ενστάσεις στη παρούσα Πρόσκληση γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ
9.1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ενώπιον της
Επιτροπής διενέργειας στα γραφεία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στο Ολύμπιον, όπου δύνανται να παρίστανται
μόνο οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει έγκυρες προσφορές, τηρουμένων των μέτρων που

επιβάλλουν οι υγειονομικές συνθήκες περιορισμού της εξάπλωσης του Covid 19. Η Επιτροπή
διενέργειας ανοίγει τους φακέλους, ελέγχει την εγκυρότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια η Επιτροπή συντάσσει τον
πίνακα του διαγωνισμού και πρακτικό, με το οποίο προτείνει, αιτιολογημένα στο Διοικητικό
Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ την ανάθεση του έργου ή των έργων σε υποψηφίους ή την επανάληψη
του διαγωνισμού.
9.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών, εκτός αν επιβάλλεται η αναβολή λήψης απόφασης για
σοβαρό λόγο και για εύλογο χρονικό διάστημα. Ο Ανάδοχος και οι λοιποί συμμετέχοντες
ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
9.3. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν την ίδια τιμή μίσθωσης
των υπηρεσιών τους για την ανάληψη του ίδιου έργου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει
αιτιολογημένα την κατακύρωση σε αυτόν που συγκεντρώνει περισσότερα ουσιαστικά προσόντα,
ενώ αν αυτοί παρουσιάζουν τα αυτά ουσιαστικά προσόντα, η κατακύρωση ενεργείται με κλήρωση,
η οποία γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον των ενδιαφερομένων πλειοδοτών που
προσφέρουν το ίδιο αντάλλαγμα και έχουν τα ίδια ουσιαστικά προσόντα.
9.4. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μη προκριθέντων
συμμετεχόντων και δεν γεννάται δικαίωμα προσδοκίας .
9.5. Εάν το επιτευχθέν αποτέλεσμα θεωρηθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εάν
κανένας πλειοδότης δεν προσέλθει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, ή εάν το Διοικητικό
Συμβούλιο κρίνει ότι καμία από τις προτάσεις που υπεβλήθησαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις
απαιτήσεις του, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά δύναται, αναποζημίωτα προς
τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να αναθέσει απευθείας σε τρίτο το έργο ή τα έργα, κατά την
ανέλεγκτο κρίση του, η οποία λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα καλής κι έγκαιρης εκτέλεσης της
σύμβασης σε συνδυασμό με την οικονομική προσφορά.
9.6. Η Αναθέτουσα Αρχή, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και
πριν την υπογραφή της σύμβασης, δύναται να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση
πιστοποιητικού από το αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών
Καθαρισμού ή/και Φύλαξης», από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου,
που τυχόν έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων.
9.7. Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών
Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» ο Ανάδοχος προσκομίζει υποχρεωτικά ένορκη
βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε
βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ
10.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο
ανάδοχος κάθε έργου είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,

πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ποσοστού 5% του συμβατικού τιμήματος (χωρίς ΦΠΑ) με
κάλυψη ενός (1) μήνα από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.
10.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και
πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη νομότυπη
πρόσληψη, αμοιβή και ασφάλιση των εργαζομένων του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ),
σύμφωνα με τους όρους αµοιβής των εργαζοµένων σε ανάλογες τις επιχειρήσεις.
10.3. Ο Ανάδοχος έχει εις ολόκληρο κάθε ευθύνη έναντι κάθε Αρχής (Διοικητικής, Δικαστικής,
Φορολογικής, Δημοτικής, Πυροσβεστικής) και παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου για
την νομότυπη εκτέλεση κάθε έργου, την επιτήρηση του προσωπικού του που απασχολεί στο/στα
έργα και την πληρωμή τυχόν προστίμων για παραβιάσεις του νόμου.
10.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει το σύνολο των υλικών και των υπηρεσιών που
ανέλαβε, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δηλώνει με την τεχνική προσφορά του και τους
χρόνους που ορίζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και τη σύμβαση ανάθεσης.
10.5.Ο Ανάδοχος δηλώνει και δεσμεύεται ότι:
α) Γνωρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των χώρων της Προβλήτας στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και της
Αποθήκης Γ΄ και υποχρεούται να σέβεται τους όρους που επιβάλλονται από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και νομοθεσία περιβάλλοντος .
β) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή/και καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.
γ) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει το απόρρητο των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. Εγγυάται, επίσης, ότι θα τηρηθεί το παραπάνω απόρρητο από
τους υπαλλήλους και συνεργάτες του.
10.6. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τα πραγματικά και νομικά ελαττώματα του τεχνικού του
εξοπλισμού ή μέρους αυτού και υποχρεούται σε άμεση αλλαγή τυχόν ελαττωματικού εξοπλισμού
του.
10.7. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ένα έµπειρο άτομο – επόπτη σε κάθε ένα από
τα έργα, ο οποίος θα φροντίζει για την άριστη εκτέλεση του/των έργων που ανέλαβε, την
επιτήρηση του προσωπικού του και θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και
Αναδόχου.
10.8. Ο Ανάδοχος έχει εις ολόκληρο την ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας (εργατικής ασφαλιστικής ,
περιβάλλοντος , περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού
κινδύνου) και της πληρωµής αποζηµιώσεων, σε περίπτωση ατυχήματος, δυστυχήματος του
προσωπικού που διαθέτει για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ανάλογα

με το έργο που ανέλαβε, καθώς και κάθε ευθύνη (αστική ή ποινική) έναντι παντός τρίτου, που θα
προκύψει άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση των υπηρεσιών του ίδιου ή/ και του προσωπικού του.
10.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις οδηγίες των εγκυκλίων του Γενικού Γραμματέα
Σύγχρονου Πολιτισμού και τις συστάσεις της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τον COVID-19 του
Υπουργείου Υγείας για τον καθαρισμό των χώρων.
10.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων
περί περιβαλλοντικού καθαρισμού και απολύμανσης χώρων που πιθανώς εκτεθούν στον κορωνοϊό
COVID-19 (SARS-CoV-2).
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της/των συμβάσεων που θα υπογραφούν ορίζεται από 18/06/2021 έως και
08/07/2021.
ΑΡΘΡΟ 12: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

1.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση που θα
υπογραφεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) O Ανάδοχος δεν εκτελεί την
προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις
της Αναθέτουσας Αρχής β) O Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση σε τρίτο χωρίς την άδεια της
Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση,
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος
του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) Εκδίδεται τελεσίδικη
απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του ε) Σε
περίπτωση παράβασης από τον Ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της
σχετικής Σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του.
2.
Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου.
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης των υπό
προμήθεια υπηρεσιών και για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, καθώς και σε περιπτώσεις
που τα ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 207 του Ν 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να
εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής
Επιστολής καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως άνω ποινικές ρήτρες και
τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Κατά τα λοιπά, στον
Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη Σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016.
3.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο
της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται,
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας.

Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ο .
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ
1.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί τελικά (Προσωρινός Ανάδοχος) θα κληθεί εντός τριών (3)
ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση ανάθεσης, στην οποία και θα αναφέρονται οι επί μέρους
συμφωνίες και οι ώρες παροχής των υπηρεσιών που θα περιγράφονται σε αναλυτικό πρόγραμμα.
2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει :

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου σε ισχύ για τον συμμετέχοντα ή σε περίπτωση Νομικού
Προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του, εκδοθέν τουλάχιστον στο διάστημα του τελευταίου
τριμήνου, το οποίο θα εμφανίζει ότι δεν έχουν καταδικασθεί από τα ελληνικά Δικαστήρια με ποινή
που συνεπάγεται εκπτώσεις των άρθρων 59, κ.λπ. του Ποινικού Κώδικα.
β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
γ. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
ε. Πιστοποιητικό σε ισχύ του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
στ. Τα Νομικά Πρόσωπα καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος
του Ποινικού Μητρώου καθώς και τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή
οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της εταιρείας.
ζ. Οι Συνεταιρισμοί, καταθέτουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, επιπλέον δε: (α) Βεβαίωση
εποπτεύουσας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα και (β) Βεβαίωση εκπροσώπησης.
η. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από τον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμμετοχής
φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το
Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση ένωσης, όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν, επί ποινή αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους
συμμετέχοντες στην ένωση.
θ. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του Αναδόχου να συνάψει σύμβαση, αυτός κηρύσσεται
έκπτωτος και μπορεί να αποφασισθεί η ανάθεση της σύμβασης στον υποψήφιο που έδωσε την
επόμενη τεχνικά άρτια και συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η επανάληψη ή η
ματαίωση του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου
και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
Ι. Το προσωπικό του Αναδόχου καμία σχέση εργασίας δεν αποκτά με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

ΑΡΘΡΟ 14: ΛΟΙΠΟΙ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ- ΤΙΜΗΜΑ– ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον
υποψήφιο Ανάδοχο εκάστου έργου όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Το τίμημα διαμορφώνεται με βάση τον προϋπολογισμό του έργου που αναλαμβάνει και την
υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου και καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του
Αναδόχου (περιλαμβανομένων κρατήσεων κλπ.). Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη
αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει μετά την
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών της σύμβασης.
3. Πριν από την πληρωμή, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσης .
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος και κάθε νόμιμος φόρος.
β) Κράτηση ύψους 0,07%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης
(άρθρο 44 Ν. 4605/2019 όπως αντικατέστησε το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β΄/11-12-2014)
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία
υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως
ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής δημόσιας
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ.
1 της Κ.Υ.Α. 1191/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 969).
5.
Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού
προσώπου για πράξεις ή/και παραλείψεις του/των Αναδόχου/ων, των εργαζομένων και των
συνεργατών του(ς). Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε υποστεί ο
εξοπλισμός του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης.
6.
Σε περίπτωση που ανακύψουν εξαιρετικά και απρόβλεπτα γεγονότα που καθιστούν
αδύνατη την πραγματοποίηση του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε φυσικούς χώρους
(ενδεικτικά: ανωτέρα βία, απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων και
τυχόν μέτρων που θα επιβληθούν από την Κυβέρνηση ή θα αποφασισθούν από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ, που
ως στόχο έχουν τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού SARS- CoV- 2 και την εν γένει προστασία του
κοινωνικού συνόλου), η παρούσα ακυρώνεται αυτομάτως και αζημίως και δεν γεννάται στο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ καμία υποχρέωση αποζημίωσης των Νομικών ή Φυσικών προσώπων που έχουν προβεί
σε υποβολή αιτήσεως συμμετοχής για την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
7.
Για όσα θέµατα δεν προβλέπονται µε την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και τη
σύμβαση ανάθεσης, που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ., του Ν. 4412/2016, του ν.
3863/2010 και 3905/2010.
8.
Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης εκ μέρους του επιλεχθέντος υποψηφίου ή σε
περίπτωση ένωσης ή συνεργασίας ενός από τους συνεργάτες, συνεπάγεται τη μονομερή από το
ΦΕΣΤΙΒΑΛ λύση της σύμβασης αζημίως.
9.
Οι συμβαλλόμενοι θα επιλύσουν συμβιβαστικά κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά
µε την ερμηνεία της παρούσας, άλλως αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Η Γενική Διευθύντρια
Ελίζ Ζαλαντό

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοματεπώνυμο:
Ταχ. Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Fax:
E-mail:
Με την παρούσα αίτηση συμμετοχής δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της από 02/06/2021 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ημερομηνία: 02/06/2021

(υπογραφή)

