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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αιγάλεω 11/4/2018
Αριθµ. Πρωτ. 1869
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. ∆/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250
122 44 Α Ι Γ Α Λ Ε Ω
Πληροφορίες :Βαβάσης Ηλίας
Τηλέφωνο :210-5381118
Fax :210-5623847
Emal:promith@puas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣH ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
CPV 50413200-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€ (µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%)
Συνοπτικά στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΤΙΤΛΟΣ:

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ:
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ετήσια Συντήρηση του Εξοπλισµού Πυρόσβεσης των Κτιρίων της
Πανεπιστηµιούπολης 1 και 2 του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
Για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
Η έδρα του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής ,

Πανεπιστηµιούπολη 1: Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 12243 και

Πανεπιστηµιούπολη 2: Π. Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , µε κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής.
Ο προϋπολογισµός της συντήρησης που αποτελεί και το ανώτατο
ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 20.000,00€
(µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%).
Προϋπολογισµός Τακτικής Συντήρησης: 14.000,00 Ευρώ πλέον
ΦΠΑ
Προϋπολογισµός Επισκευής Βλαβών: Έως Πόσου 6.000,00 Ευρώ
πλέον ΦΠΑ
Θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισµό του Π.∆.Α
Οικονοµικού Έτους 2018 KAE:088901
50413200-5
Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας
διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Πέµπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00π.µ στο τµήµα
∆ιοικητικής Μέριµνας και Πρωτοκόλλου, Π. Ράλλη και Θηβών 250,
Τ.Κ 12244 Αιγάλεω (Πανεπιστηµιούπολη 2).
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα απορρίπτονται.
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Το Π.∆.Α έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ. Α΄) : «Ίδρυση
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και Άλλες ∆ιατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α΄) : «∆οµή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση
της Ποιότητας των Σπουδών και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», όπως
ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄) : «Οργάνωση και Λειτουργία της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθµίσεις για την Έρευνα και Άλλες ∆ιατάξεις».
4. Τη µε αριθµ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/6-03-2018, τ. Υ.Ο.∆.∆.) : «Σύσταση – Συγκρότηση –
Ορισµός Μελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής / Καθορισµός των
Επιµέρους Αρµοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της ∆.Ε. του Ιδρύµατος».
5. Την Υπουργική Απόφαση 120/2018 (Φ.Ε.Κ. 976/19-03-2018, τ. Β΄) : «Εκχώρηση Αρµοδιοτήτων
«Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης», στον Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010, τ. Α΄) : «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών
Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και Άλλες ∆ιατάξεις» και η τροποποίηση αυτού µε
το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (Φ.Ε.Κ. 254/21-11-2013, τ. Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α΄) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
8. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013, τ. Α΄ ) : «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του N. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/28-06-2014, τ. Α΄) : «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής
∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − ∆ηµόσιο Λογιστικό και Άλλες
∆ιατάξεις».
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-08-2016, τ. Α΄) : «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/5-8-2016, τ. Α΄) : «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού πυρόσβεσης, άπτεται της
ασφάλειας τόσο των φοιτητών, του προσωπικού κ.α., όσο και των κτιρίων του Πανεπιστηµίου
∆υτικής Αττικής.
13. Την υπ’ αριθµ. 4/27-3-2018 (θέµα 10ο) (Α∆Α:7Χ3Ε46Μ9ΞΗ-ΖΦΓ) συνεδρίαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Π.∆.Α µε την οποία εγκρίνει την διενέργεια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Ετήσια Επισκευή και Συντήρηση του Εξοπλισµού Πυρόσβεσης των κτιρίων της
Πανεπιστηµιούπολης 1 και 2 του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για
την «Ετήσια Συντήρηση του Εξοπλισµού Πυρόσβεσης των Κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης 1 και
2 του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής» όπως περιγράφονται στο παράρτηµα Β’ και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στα 20.000,00€, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%
• Προϋπολογισµός Τακτικής Συντήρησης: 14.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
• Προϋπολογισµός Επισκευής Βλαβών: Έως Πόσου 6.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
και θα βαρύνει το Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής ΚΑΕ:088901
Οικονοµικού Έτους 2018.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΒΡΥΖΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σφραγισµένες προσφορές για την «Ετήσια Συντήρηση του
Εξοπλισµού Πυρόσβεσης των Κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης 1 και 2 του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Αττικής». CPV: 50413200-5
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγµατοποιηθεί ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον
δώδεκα (12) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), ήτοι την 26/4/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:30πµ ενώπιον Επιτροπής που θα
συνεδριάσει στο Π.∆.Α , Αίθουσα Συνεδριάσεων Κτίριο ∆ιοίκησης (Πανεπιστηµιούπολη 2), προκειµένου
να αποσφραγιστούν οι φάκελοι των προσφορών, παρουσία των συµµετεχόντων.
Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου και
στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)
http://www.eprocurement.gov.gr.
Οι προσφορές θα αναφέρονται για την «Ετήσια Συντήρηση του Εξοπλισµού Πυρόσβεσης των Κτιρίων
της Πανεπιστηµιούπολης 1 και 2 του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τεχνικές προδιαγραφές που εµφανίζονται στο Παράρτηµα Β’ και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα και
ενιαίο κείµενο της διακήρυξης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 1
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος-µέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
25 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το ύψος της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της αναφεροµένης στους Γενικούς Όρους της παρούσας
ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι Χιλιάδων Ευρώ (20.000,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
• Προϋπολογισµός Τακτικής Συντήρησης: 14.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
• Προϋπολογισµός Επισκευής Βλαβών: Έως Πόσου 6.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
Τίµηµα Αναδόχου

Το τίµηµα προκύπτει από την έκπτωση του αναδόχου στην προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντηρήσεως στα συστήµατα πυρασφαλείας (20.000,00 Ευρώ πλέον
ΦΠΑ). Στο ποσόν αυτό συµπεριλαµβάνονται όλες οι τακτικές εργασίες συντήρησης και η επισκευή
βλαβών όπως προβλέπονται στην Τεχνική περιγραφή.
Επί του ανωτέρω προϋπολογισµού προληπτικής συντηρήσεως καθώς και επί του εκτιµώµενου
προϋπολογισµού επισκευής βλαβών (20.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ), θα δοθεί από κάθε προσφέροντα
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης της
πυρασφάλειας προϋπολογιζόµενης δαπάνης 14.000,00 Ευρώ, καθώς και τις επισκευές των βλαβών που
θα προκύψουν µέχρι του ποσού των 6.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο ανάδοχος δεσµεύεται για την επισκευή
των βλαβών στον εξοπλισµό για ένα έτος, µέχρι του ποσού των 6.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σε περίπτωση
που το κόστος της επισκευής των βλαβών συνολικά στη διάρκεια της σύµβασης ξεπεράσει το
εκτιµώµενο ποσό, τότε ο ανάδοχος θα εκτελέσει την σχετική επισκευή µόνον εάν το Πανεπιστήµιο
εξασφαλίσει την πρόσθετη έγκριση του αντίστοιχου ποσού.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ


Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα
X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του
οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το αργότερο έξι (6) µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής
προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 5
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δηµοσιευτεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µαζί µε το ΤΕΥ∆ θα αναρτηθεί και στον
δικτυακό τόπο της Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της χαµηλότερη

συνολική τιµή επί του συνόλου του συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Π.∆.Α, Πέτρου Ράλλη και Θηβών
250, Τ.Κ.122-44, Αιγάλεω (Πανεπιστηµιούπολη 2), Κτίριο ∆ιοίκησης – ισόγειο, µέχρι 26/4/2018 (ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού), ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00πµ. Οι προσφορές αυτές θα
παραµείνουν κλειστές, µέχρι την αποσφράγισή τους από την αρµόδια Επιτροπή.
Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή courier στην
προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην παραπάνω
υπηρεσία µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου. Για την εµπρόθεσµη
υποβολή των προσφορών, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία παράδοσης στο Π.∆.Α και όχι η ηµεροµηνία
σφραγίδας του ταχυδροµείου ή παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην υπηρεσία -µε οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, µέσα σε
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σφραγισµένες προσφορές για την
«Ετήσια Συντήρηση του Εξοπλισµού Πυρόσβεσης των Κτιρίων της Πανεπιστηµιούπολης 1 και 2
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής»
CPV: 50413200-5
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΗΛΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 26/4/2018 και ώρα 11:00πµ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
26/4/2018 και ώρα 11:30πµ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αρ. τηλ., αρ. fax, e-mail)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο.
Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προµηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης
στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι οικονοµικοί φορείς και
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των τεχνικών ή
εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονοµικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.

Άρθρο 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στη Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, µε εξαίρεση τους τεχνικούς
όρους, που µπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένοι και να µην
φέρουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπής διενέργειας της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 3 ξεχωριστούς σφραγισµένους
υποφακέλους, που θα πρέπει στην εξωτερική τους όψη να φέρουν τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο
εξωτερικός φάκελος:
1. Φάκελος Α, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» µε αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).
2. Φάκελος Β, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» µε αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).

3. Φάκελος Γ, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» µε αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν).
Α. Περιεχόµενο φακέλου Α – Προϋποθέσεις Συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού)
Α.1 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφονται στο
παρόν άρθρο και αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής
ΤΕΥ∆),το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο
οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73
παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.
Α.2 ΤΕΥ∆
Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς
δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής.
Α.3 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα ∆)είναι οι εξής:
α) Να µη υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες).
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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 εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονοµικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας περίπτωσης
α, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας
κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

18PROC002939160 2018-04-13

β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης).
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν 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.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, θα
ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 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 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να µην έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Η Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 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.

δ) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 2
και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
ε) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά
του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Η Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας διαγωνισµού να υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής α, β , γ , δ και ε και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της
παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ,∆ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που
σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα αντίστοιχα
πεδία.
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η 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 καταστάσεις των παραπάνω
περιπτώσεων Α, Β, Γ , ∆ & Ε.
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Α.4 Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη συµπληρώνονται από τον
οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση.
-Το µέρος ΙΙ.Α συµπληρώνεται από όλους τους οικονοµικούς φορείς.
-Το µέρος ΙΙ.Β συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς.
-Το µέρος ΙΙ.∆ συµπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης.
-Το µέρος ΙΙΙ συµπληρώνεται από οικονοµικούς φορείς.
-Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του
κατά νόµο υπόχρεου, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι :
Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα
ΤΕΥ∆.
- Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να
υποβληθεί για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆.
- Στην περίπτωση που ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό µορφή
υπεργολαβίας ποσοστό της σύµβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται
µαζί µε το ΤΕΥ∆ του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα και χωριστό ΤΕΥ∆ εκ µέρους του/των
υπεργολάβου/ων.

Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥ∆ υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του οικονοµικού φορέα, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς (άρθρο 107, ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός
της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Α' 171).

Α.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων
α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα
του διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.
β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος
συµµετοχής]και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ.
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα –µέλος της ένωσης, στα οποία
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV.
γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

Α.6 Υπεργολαβία
α) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα (ποσοστό) της
σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει, συµπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.∆ του ΤΕΥ∆.
β) Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει
υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα (ποσοστό) της σύµβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε υποβάλλει
υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις
ενότητες α, β και γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥ∆ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειµένου
να επαληθευτεί η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.
Επισηµαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού,
τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του διαγωνισµού και του διαγωνιζόµενου και θα δηλώνεται ότι:
- έλαβε σαφή γνώση του εύρους, ποσοτικά και ποιοτικά, του συνολικού αντικειµένου της παρούσας
σύµβασης,
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- συνέταξε την προσφορά του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβε γνώση και
τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του
είναι ακριβή.
- παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή υπαναχώρησής της,
- αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του διάστηµα τουλάχιστον 120 ηµερολογιακών ηµερών
από την εποµένη της ηµέρας-καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών.
Για την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή από ΚΕΠ.
Β.1 Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συµµετέχει στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο.
Β.2 Νοµιµοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του καταστατικού ή άλλο έγγραφο, από το οποίο
να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο).
Β.3 Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση
συµµετοχής θα εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του συνολικού προϋπολογισµού της
παρούσας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ),
και θα ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς . Η εγγύηση
συµµετοχής που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτηµέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορεί επίσης να
εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα
πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ.
Β.4. Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προβούν σε επιτόπου
επίσκεψη ώστε να επιθεωρήσουν τα κτίρια και τον εξοπλισµό πυρασφάλειας και να συλλέξουν
πληροφορίες και στοιχεία. Η επιτόπου επίσκεψη θα προγραµµατιστεί σε συνεννόηση µε τη Τεχνική
Υπηρεσία του Π.∆.Α (Πανεπιστηµιούπολη 1 κ. Κολαρετάκη Εµµανουήλ Tηλ.210-5385106-7
Fax:210-5385111 Email:dtech@teiath.gr και Πανεπιστηµιούπολη 2 κ. Ζαγοράκη Ελευθερία
Tηλ.210-5381414,1153 Fax:210-5381136 Email:sintirisi@puas.gr) ύστερα από σχετικό γραπτό αίτηµα
που θα υποβάλει εγκαίρως µε κάθε πρόσφορο τρόπο (fax,email) o κάθε ενδιαφερόµενος. Ο
ενδιαφερόµενος θα συνοδεύεται από προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Π.∆.Α προκειµένου να του
παρέχονται οι τεχνικές πληροφορίες που θα ζητήσει. Οι πιο πάνω επισκέψεις θα πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί το αργότερο δύο (2) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου θα χορηγήσει βεβαίωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των προς
συντήρηση συστηµάτων πυρασφάλειας και την βεβαίωση αυτή πρέπει να την προσκοµίσει υποχρεωτικά
επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην προσφορά του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
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Γ. Επιπλέον δικαιολογητικά για τις Τεχνικές και Οικονοµικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου
- Η τεχνική περιγραφή του έργου της συντήρησης του πανεπιστηµίου που αναφέρονται στην παρούσα
πρόσκληση, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι αυτή (η τεχνική περιγραφή της Συντήρησης) είναι
σύµφωνη µε όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στη παρούσας και
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος,
υπογεγραµµένη ως ανωτέρω, στην οποία δηλώνει ότι ως υποψήφιος ανάδοχος τηρεί τη νοµοθεσία περί
συντήρηση πυρασφάλειας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού,
την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, τα οποία αποδεικνύουν την
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική, καθώς και την τεχνική και επαγγελµατική του ικανότητα,
προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής:
Γ.1 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα
• Να έχει µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τουλάχιστον 200%
του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για τα έτη 2014,
2015 και 2016 και να παρουσιάζει κατά µέσο όρο κερδοφορία.
Ο υπολογισµός για τον ετήσιο κύκλο εργασιών θα πρέπει να γίνει στην καθαρή αξία του
προϋπολογισµού της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α.

9

ΑΔΑ: ΨΠΡ046Μ9ΞΗ-Ζ9Σ

• Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος, υποβάλλει Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τελευταίων τριών (3)
διαχειριστικών χρήσεων για τα έτη 2014, 2015 και 2016, και κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό
είναι µικρότερο των τριών (3) ετών σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών.
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Γ.2 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να
διαθέτει οργάνωση, δοµή, µέσα, και προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες, µε τα οποία να είναι
ικανός να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση
Συντήρησης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής,
καταθέτοντας µε την Προσφορά του, εντός του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, τα ακόλουθα
στοιχεία τεκµηρίωσης:
• Συνοπτική εταιρική παρουσίαση όπου θα περιγράφονται τα κάτωθι χαρακτηριστικά του υποψήφιου
Αναδόχου:
- Επιχειρηµατική δοµή (Οργάνωση και Απασχολούµενο Προσωπικό)
- Εξοπλισµός
- Χρησιµοποιούµενα µέσα/εργαλεία
• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 ή ισοδύναµο. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον
Φάκελο προσφοράς)
• Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO14001:2004 ή ισοδύναµο. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον
Φάκελο προσφοράς)
• Αναγνωρισµένη Εταιρεία Ελέγχου, Αναγόµωσης και Συντήρησης Μέσων µε Εγκεκριµένο κέντρο
επανελέγχου ∆οχείων πίεσης. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον Φάκελο προσφοράς)
• Τουλάχιστον 2 Αρµόδια Άτοµα µε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό επάρκειας σύµφωνα µε το ΦΕΚ
52/Β/2005 και όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1218/Β/01.09.2005. Τα αρµόδια Άτοµα υποχρεούνται
να είναι άµεσα διαθέσιµοι για την επίλυση των όποιον προβληµάτων προκύψουν. Επίσης θα
βρίσκονται στον τόπο του έργου σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης αυτού. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον
Φάκελο προσφοράς)
Β. Περιεχόµενο φακέλου Β- Τεχνική Προσφορά (επί ποινή αποκλεισµού)
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
Παράρτηµα Α΄, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Γ. Περιεχόµενο φακέλου Γ- Οικονοµική Προσφορά
Οι ενδιαφερόµενοι, υποβάλλουν την οικονοµική προσφορά τους (εις διπλούν), σύµφωνα µε το
Παράρτηµα Β, υπογεγραµµένο από τον συµµετέχοντα (ή τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού κλπ, κατά
περίπτωση). Η προσφερόµενη τιµή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε ολογράφως και
αριθµητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιµή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο µέχρι τη λήξη της σύµβασης. Προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των προσφεροµένων ειδών-υπηρεσιών χωρίς
Φ.Π.Α.
Επισηµαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων ειδών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές
ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις διευκρινίσεις λαµβάνονται
υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα.
ΑΡΘΡΟ 9

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών
από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας της πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10

ΑΔΑ: ΨΠΡ046Μ9ΞΗ-Ζ9Σ

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ 4 του άρθρου
97 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της Σύµβασης το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας, εκτός Φ.Π.Α. (για τον προϋπολογισµό στης συντήρησης) , πριν ή κατά το στάδιο υπογραφής της
σύµβασης.
Η εγγύηση εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορεί επίσης να εκδοθεί από
το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση. Επισηµαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ.
Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής
εκτέλεσης», υπέρ του Π.∆.Α.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του
Ν. 4412/2016
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο
άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται µε την
κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το
παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 105, Ν. 4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλλει σε σφραγισµένο φάκελο
εντός 10 ηµερών , τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 4250/2014(Α’74),των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκοµίσει σύµφωνα µε τις υπεύθυνες
δηλώσεις του καθώς και την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο κατά δύο µήνες
τουλάχιστον.
Η απόφαση κατακύρωσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται από το αποφαινόµενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Η αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο .
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέχουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις ενστάσεων
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

11

ΑΔΑ: ΨΠΡ046Μ9ΞΗ-Ζ9Σ

Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η απόφαση κοινοποιείται
στον ανάδοχο και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. Η υπογραφή της σύµβασης
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών και η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αξιολογηθεί ως παραδεκτός, ο
Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης .
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος, δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό εντός είκοσι (20) ηµερών
από την κοινοποίηση σε αυτόν, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει την ανάθεση στον επόµενο στη
σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο.
∆εν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύµβασης µετά τη σύναψη και την υπογραφή του.
Ο προσωρινός ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύµβαση όταν:
Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγµατοποιήθηκε µε απόφαση του Π.∆.Α
και συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Οι από τη σύµβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυµβαλλοµένου κατά του Π.∆.Α συµφωνούνται
και είναι ανεκχώρητες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης να διενεργήσει την δική του αυτοψία και
να καταγράψει τον εξοπλισµό. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής υποχρεωτικά θα είναι παρών
υπάλληλος του Π.∆.Α. Η καταγραφή θα υποβληθεί στην υπηρεσία η οποία έχει υποχρέωση να την
εγκρίνει σε διάστηµα 10 ηµερών. Οι ανάγκες σε νέο εξοπλισµό και αποκαταστάσεις θα προκύψουν
µέσα από την εν λόγω καταγραφή.
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ΑΡΘΡΟ 13

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 Ν.4412/2016)
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
είναι τα εξής:
Α)Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναµο εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥ∆.
Β)Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του
φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα
ελληνική νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –µέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του υποβάλλονται
και για τον υπεργολάβο.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή
επαγγελµατικό παράπτωµα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Α.3 του άρθρου 8 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια,
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση γ του
άρθρου 8, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού
οργανισµού του κράτους -µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης γ του άρθρου 8.
ΙΙ) Για την περίπτωση δ του άρθρου 8, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι
στο µέρος λόγοι αποκλεισµού.
ΙΙΙ) Για την περίπτωση ε του άρθρου 8, vα µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα,
οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4
περ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
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∆) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙ.Α του ΤΕΥ∆, υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –µέλος της.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΧΡΟΝΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού
συµφωνητικού. Η παρούσα σύµβαση µπορεί επίσης να παραταθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο
άρθρ. 217 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Η εκτέλεσης της συντήρησης θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη του
αναδόχου. Η ποιοτική παραλαβή του Έργου θα βεβαιωθεί από αρµόδια Επιτροπή που ορίζεται από το
Π.∆.Α.

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΛΗΡΩΜΗ

1) ∆ιαδικασία Πληρωµής

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο: προσκόµιση από τον Ανάδοχο,
του σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών, στο τέλος κάθε µήνα. Προϋπόθεση εξόφλησης του ως
άνω τιµολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, η οποία θα αποδεικνύεται µε το
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής-καλής εκτέλεσης του τµήµατος των εργασιών που αφορά η
πληρωµή, το οποίο θα συντάσσουν οι αρµόδιες προς τούτο Επιτροπές (Επιτροπές Παραλαβής).
Για τις ανάγκες της πληρωµής του έργου, οι εργασίες κάθε µήνα θεωρούνται αυτοτελές τµήµα του
έργου µη συνδεόµενο καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τις εργασίες των άλλων µηνών.
Ο ανάδοχος οφείλει σε κάθε πληρωµή να προσκοµίζει τα νόµιµα παραστατικά και δικαιολογητικά που
προβλέπονται από την παρούσα, από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 καθώς
και την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονοµικών µε αριθµό 2024709/601/00026/8.4.98 (ΦΕΚ
431/Β/7.5.98) «Καθορισµός των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και
εργασίες, η οποία τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2/29097/0026/31.5.02 απόφαση (ΦΕΚ/684/Β/315-2002).
Ενδεικτικά, αναφέρονται :
α) Τιµολόγιο του αναδόχου
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η αµοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο «Τιµές-κρατήσεις».
2) Πληρωµή Αναδόχου Για Την Επισκευή Βλαβών.
Οι προκύπτουσες βλάβες στα συστήµατα πυρασφαλείας του Πανεπιστηµίου κατά τη διάρκεια του έτους,
θα επισκευάζονται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα υποβάλλει για κάθε βλάβη σχετική προσφορά του η
οποία θα περιλαµβάνει συνολικά την δαπάνη για την αναφεροµένη επισκευή (εργασία και
ανταλλακτικά). Την προσφορά του αναδόχου και αφού τύχει της ανάλογης έγκρισης από το
Πανεπιστήµιο θα ακολουθεί η επισκευή της βλάβης στον εξοπλισµό από τον ανάδοχο. Με την
ολοκλήρωση της επισκευής, θα βεβαιώνεται από το Πανεπιστήµιο η αποκατάσταση της οµαλής
λειτουργίας των συστηµάτων πυρασφαλείας που είχε υποστεί βλάβη και ο ανάδοχος θα εκδίδει
αντίστοιχο τιµολόγιο για την επισκευή.
3)Τιµές- Κρατήσεις:
Οι τιµές των θα περιλαµβάνουν σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της σχετικής
νοµοθεσίας:
α) όλες τις κατά Νόµο επιβαρύνσεις, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο,
β) τις νόµιµες υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο ως και
γ) κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση του συντηρητή (Αναδόχου) που τυχόν θα απαιτηθεί, για την
εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.
Ενδεικτικά και µόνο αναφέρονται:
α) Η προµήθεια και µεταφορά στον τόπο του έργου όλων των αναγκαίων υλικών και εργαλείων.
β) Οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, αµοιβή υπερωριακή ή νυχτερινής εργασίας αποζηµίωση
για εργασία κατά την Κυριακή ή αργίες, αποζηµίωση λόγω καταγγελίας συµβάσεως εργασίας κλπ.
του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε είδους υποχρεώσεων προς το Ελληνικό
∆ηµόσιο και προς τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, τόσο οι
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βαρύνουσες τον εργοδότη όσο και οι βαρύνουσες τον εργαζόµενο. Οι οποιασδήποτε φύσης δοσοληψίες
ή απαιτήσεις των ταµείων αυτών ή τρίτων, αφορούν τον ανάδοχο και µόνο.
γ) Η µεταφορά του προσωπικού στον και από τον τόπο των έργων.
δ) Κάθε επιβάρυνση γενικά του προσωπικού του συντηρητή (διατροφή κ.λ.π.)
ε) Οι κάθε είδους δαπάνες για µηχανήµατα (αποσβέσεις, µισθώµατα, καύσιµα, λιπαντικά, εργαλεία
κ.λ.π.),
στ) Όλες οι δαπάνες µεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης των υλικών, ανταλλακτικών, αναλώσιµων
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
•
Οι τιµές θα δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ (αριθµητικώς και ολογράφως αναφερόµενες).
•
Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται µέχρι και δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
•
Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
•
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή δεν δίδεται
ενιαία τιµή για το σύνολο των προσφεροµένων υπηρεσιών, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
•
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή που κρίνεται συµφερότερη για την Υπηρεσία.
•
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
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Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
ϭͿ κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., σύµφωνα µε το άρθρο
375 παρ 7 του Ν. 4412/2016, επί της αξίας της πληρωµής, προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν
λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του
χαρτοσήµου.
ϮͿ κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ της οικονοµικής αυτοτέλειας της Α.Ε.Π.Π., σύµφωνα µε το άρθρο
350 παρ. 3 του Ν.4412/2016 και τη σχετική Υ.Α. 1191/14-3-2017, επί της αξίας κάθε πληρωµής προ
φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσηµο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ
ποσοστού 20% επί του χαρτοσήµου.
Με κάθε πληρωµή τιµολογίου, θα γίνεται η προβλεπόµενη παρακράτηση προκαταβολής φόρου
εισοδήµατος του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, η οποία είναι 8% επί της καθαρής συµβατικής αξίας
των υπηρεσιών (άρθρο 64 4172/2013).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 16

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016)
Η Αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα
έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη,
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου
106 του Ν.4412/2016.
Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανέναν δικαίωµα ή αξίωση για αποζηµίωση ή/και
χρηµατική ικανοποίηση από το Π.∆.Α για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόµενο µε τη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος , τη συµµετοχή τους στη διαδικασία, τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή της πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η συµµετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
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ΑΡΘΡΟ 17
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το Π.∆.Α διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου ποινική ρήτρα για κάθε παράβαση
όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση κάθε αµέσου ή εµµέσου ζηµίας.
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση των υπό προµήθεια προϊόντων, θα επιβάλλονται σύµφωνα µε το
άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας
Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει όρο της Σύµβασης που θα
υπογραφεί, όλοι των οποίων θεωρούνται ουσιώδεις, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση. Σε
περίπτωση Ένωσης, οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης, ως
ευθυνόµενα εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των προσφερόµενων
ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα.
Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύµβασης ή µη προσήκουσας εκτέλεσης ή
καθυστέρησης της παράδοσης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο
και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
Εγγυητική ευθύνη
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τους όρους
και προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη
Σύµβαση και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στην παρούσα.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε
ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώµατα
προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή
στην υλοποίηση του Έργου.
Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία µέρους ή του συνόλου
του Έργου, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθµό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο
που καθορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις
αυτό γίνει εµφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα
Αρχή µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη
του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο παρών διαγωνισµός και η Σύµβαση διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική και
καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αµφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει
κατά την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης.
Κάθε διαδικαστική διαφορά µε τον ανάδοχο υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά,
σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΑ
Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής , προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους να καταθέσουν προσφορές, για
την Ετήσιας Προληπτική Συντήρηση και Επισκευής Βλαβών των Συστηµάτων Πυρασφάλειας, ήτοι της
Πυρόσβεσης, της Πυρανίχνευσης, και του Φωτισµού Ασφαλείας στους χώρους του πανεπιστηµίου.
Ο συντηρητής αναλαµβάνει την επιθεώρηση, συντήρηση, επίβλεψη, εγγύηση της άρτιας, αδιάλειπτης
απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των εν λόγω συστηµάτων, σύµφωνα προς τις ισχύουσες
διατάξεις, προς τους εν γένει ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και τα Ελληνικά και
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εξασφάλιση αυτή εννοείται καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ηµέρες
εβδοµαδιαίως και για όλες τις ηµέρες του έτους, συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων,
εορτών, αργιών κλπ.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την υπογραφή της σύµβασης να διενεργήσει την δική του αυτοψία και
να καταγράψει τον εξοπλισµό. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής υποχρεωτικά θα είναι παρών
υπάλληλος του Π.∆.Α. Η καταγραφή θα υποβληθεί στην υπηρεσία η οποία έχει υποχρέωση να την
εγκρίνει σε διάστηµα 10 ηµερών. Οι ανάγκες σε νέο εξοπλισµό και αποκαταστάσεις θα προκύψουν
µέσα από την εν λόγω καταγραφή.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις,
όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί των σχετικών µε τις υπηρεσίες νόµων και προεδρικών
διαταγµάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό και δεν µπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Ετήσιας προληπτική συντήρηση και επισκευής βλαβών των συστηµάτων Πυρασφάλειας, ήτοι της
Πυρόσβεσης, της Πυρανίχνευσης, και του Φωτισµού Ασφαλείας στους χώρους του Πανεπιστηµίου.
Ο συντηρητής αναλαµβάνει την επιθεώρηση, συντήρηση, επίβλεψη, εγγύηση της άρτιας, αδιάλειπτης
απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των εν λόγω συστηµάτων, σύµφωνα προς τις ισχύουσες
διατάξεις, προς τους εν γένει ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και τα Ελληνικά και
Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εξασφάλιση αυτή εννοείται καθ’ όλο το 24ωρο επί επτά ηµέρες εβδοµαδιαίως
και για όλες τις
ηµέρες του έτους, συµπεριλαµβανοµένων Σαββατοκύριακων, εορτών, αργιών κλπ.
1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
1.1 Εργασίες Προληπτικής Συντηρήσεως του Συστήµατος Πυρασφάλειας.
1.1.1 Πυροσβεστήρες
Οι εργασίες περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης των πυροσβεστήρων θα γίνεται
σύµφωνα µε την ΚΥΑ 618/43 ΦΕΚ Β 52/20-10-2005 και την ΚΥΑ 17230/671/ΦΕΚ Β 1218/01-11-2005
που τροποποιεί την προηγούµενη, ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισµού) να
διαθέτει:
1. Αναγνωρισµένη εταιρεία Ελέγχου, Αναγόµωσης και Συντήρησης Μέσων µε Εγκεκριµένο κέντρο
επανελέγχου ∆οχείων πίεσης. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον Φάκελο προσφοράς)
2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO9001:2008 ή ισοδύναµο. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον
Φάκελο προσφοράς)
3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO14001:2004 ή ισοδύναµο. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον
Φάκελο προσφοράς)
4. Τουλάχιστον 2 Αρµόδια Άτοµα µε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό επάρκειας σύµφωνα µε το ΦΕΚ
52/Β/2005 και όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1218/Β/01.09.2005. Τα αρµόδια Άτοµα υποχρεούνται να
είναι άµεσα διαθέσιµοι για την επίλυση των όποιον προβληµάτων προκύψουν. Επίσης θα βρίσκονται
στον τόπο του έργου σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης αυτού. (Φωτοαντίγραφο σε ισχύ στον Φάκελο
προσφοράς)
5.Τα διαστήµατα περιοδικού επανελέγχου, συντήρησης, µέγιστης λειτουργικής ζωής των
πυροσβεστήρων καθώς επίσης και οι προβλεπόµενες εκτελούµενες ενέργειες, περιγράφονται στα
παραρτήµατα III,IV,V, και VI της ΚΥΑ 618/43 ΦΕΚ Β 52/20-10-2005 και της ΚΥΑ 17230/671/ΦΕΚ Β
1218/01-11-2005.
6. Στην εργασία περιλαµβάνεται η µεταφορά και η τοποθέτηση τους από και προς τους χώρους που
ενδείκνυται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας περί πυροσβεστήρων.
Η ηµεροµηνία έναρξης των διαδικασιών συντήρησης – αναγόµωσης πυροσβεστήρων, θα καθοριστεί σε
συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου βάσει των ηµεροµηνιών που αναγράφονται
στις Πινακίδες Ελέγχου των Πυροσβεστήρων. Ο χρόνος περαίωσης της εφάπαξ συντήρησης και της
συµπλήρωσης των ελλείψεων των πυροσβεστήρων όλου του Πανεπιστηµίου είναι δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακές ηµέρες το πολύ από την έναρξη των διαδικασιών.
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1.1.2 Περαίωση ∆ιαδικασιών Συντήρησης– Αναγόµωσης Πυροσβεστήρων
Οι διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόµωσης και Ελέγχου των πυροσβεστήρων θα θεωρηθούν περαιωµένες
όταν:
1. Έχει περάσει από αυτές το 100% των πυροσβεστήρων του Πανεπιστηµίου ασχέτως ηµεροµηνιών που
αναγράφονται στις ετικέτες, προκειµένου να έχουµε µια ενιαία ηµεροµηνία συντήρησης.
2. Έχουν περάσει από Υδραυλική ∆οκιµή οι Πυροσβεστήρες που αναφέρονται.
3. Οι πυροσβεστήρες, έχουν κατανεµηθεί και παραδοθεί στα αντίστοιχα τµήµατα
4. Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόµενη από την Νοµοθεσία ΣΗΜΑΝΣΗ στην οποία
συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση ενδεικτικού αυτοκόλλητου µε το λογότυπο της Εταιρείας & το
έτος συντήρησης στο σιφωνικό σωλήνα των πυροσβεστήρων (εσωτερικό), ούτως ώστε να αποδεικνύεται
η ορθότητα των εργασιών. Ο δακτύλιος στο λαιµό του πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι ανάλογου
χρώµατος του έτους συντήρησης, θα είναι ιδιαίτερα άκαµπτος (η σκληρότητά του οποίου θα είναι
µετρούµενη σύµφωνα µε το ΕΝ ISO 868 µεγαλύτερη από 55 βαθµούς της κλίµακας SHORE D), ώστε να
µην µπορεί να περάσει παρά µόνο εάν αφαιρεθεί το κλείστρο και θα είναι διαµέτρου όχι µεγαλύτερης
από 2mm από την διάµετρο του λαιµού.
5. Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόµενη από την Νοµοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα
αναφέρει:
i. Ελεγµένο από το Αρµόδιο Άτοµο.
ii. Ηµεροµηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόµωσης (έτος και µήνας)
iii. Ηµεροµηνία (έτος και µήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόµενη διαδικασία.
iv. Όνοµα και διεύθυνση αναγνωρισµένης εταιρίας.
6. Ο συντηρητής ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόµωσης για
όλους τους πυροσβεστήρες του Πανεπιστηµίου.
7. Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόµενες από τον Νόµο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενηµερώσει την
Τεχνική Υπηρεσία
για τους πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι και οι οποίοι θα
αντικατασταθούν µε καινούριους.
8. Μετά από την περαίωση των διαδικασιών συντήρησης – αναγόµωσης πυροσβεστήρων και καθ’ όλη
την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ πυροσβεστήρες οι οποίοι θα διαπιστωθούν κατόπιν επιθεώρησης από τους αρµόδιους του
Πανεπιστηµίου ότι είναι ακατάλληλοι για χρήση σύµφωνα µε τις ενδείξεις των µανοµέτρων ελέγχου,
χωρίς αυτοί οι πυροσβεστήρες να έχουν χρησιµοποιηθεί είτε σε κατάσβεση είτε σε εκπαιδευτική
διαδικασία επίδειξης λειτουργίας, είτε να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας µε υπαιτιότητα του
Πανεπιστηµίου .
9. Όσοι πυροσβεστήρες έχουν χρησιµοποιηθεί σε κατάσβεση ή σε εκπαιδευτική διαδικασία επίδειξης
λειτουργίας, ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας µε υπαιτιότητα του Πανεπιστηµίου θα αποκατασταθούν
από τον Ανάδοχο ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ του Πανεπιστηµίου.
1.1.3 Σύστηµα πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, συναγερµού & φωτισµού ασφαλείας.
Σηµεία Ελέγχου & Εργασιών Συχνότητα
1.Πλήρης ηλεκτρολογικός και υδραυλικός έλεγχος και δοκιµή καλής λειτουργίας του αντλητικού
συγκροτήµατος πυρόσβεσης. Κάθε 2 µήνες.
2. Έλεγχος καλής λειτουργίας και αυτονοµίας φωτιστικών ασφαλείας. Κάθε 3 µήνες.
3. Έλεγχος µε ενεργοποίηση όλων των πυρανιχνευτών (ιονισµού καπνού ιονισµού και ανιχνευτές
θερµότητας θερµοδιαφορικούς) όλων των χώρων του Πανεπιστηµίου. Κάθε 6 µήνες.
4.Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών και των σταθµών εργαλείων. Ξετύλιγµα των µανικών όλων των
φωλιών ανεξαιρέτως και πρεσάρισµα στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας για διαπίστωση τυχόν
διαρροών. Σε περίπτωση καταλληλότητας ακολουθεί, στέγνωµα, τύλιγµα και αποθήκευση µέσα στα
µεταλλικά ερµάρια. Κάθε 1 έτος.
5.Έλεγχος των συνδέσεων και της κατάστασης όλων των συσσωρευτών. Κάθε 3 µήνες.
1.1.4 Λοιπές εργασίες
Πλέον των εργασιών προληπτικής συντήρησης και για το χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από
την υπογραφή της σύµβασης στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαµβάνεται εργασία για την
αποκατάσταση τυχόν ανωµαλιών, δυσλειτουργιών, φθορών, βλαβών και ειδικότερα:
α. Την αποκατάσταση βλαβών και ζηµιών οφειλοµένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση. Με
τον όρο «συνήθη χρήση», νοείται η ορθή και λελογισµένη χρήση κάθε εξαρτήµατος, παρελκοµένου,
ανταλλακτικού κλπ, η οποία είναι σύµφωνη µε τον ενδεδειγµένο τρόπο λειτουργίας του και τον σκοπό
λειτουργίας του και γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του Συστήµατος.
β. Την επισκευή του συνόλου των φθαρµένων, ελαττωµατικών και κατεστραµµένων µη αναλωσίµων
υλικών και ανταλλακτικών, που επιδέχονται επισκευής.
γ. Την επισκευή του συνόλου των φθαρµένων, ελαττωµατικών και κατεστραµµένων αναλωσίµων υλικών
και ανταλλακτικών, που επιδέχονται επισκευής.
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Επισηµαίνεται ότι, οι εργασίες αποκατάστασης ή αντικατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου διασύνδεσης
των Συστηµάτων µε τα περιφερειακά και τα παρελκόµενα εξαρτήµατα / µονάδες τους (όχι το ηλεκτρικό
δίκτυο τροφοδοσίας των Πινάκων), αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, το δε κόστος προµήθειας των
απαιτούµενων υλικών και εργασιών αποκατάστασης/αντικατάστασης, δεν περιλαµβάνεται στο τίµηµα
της προληπτικής συντήρησης και βαρύνει το Πανεπιστήµιο.
1.2 Επισκευή Βλαβών
Στο τίµηµα του αναδόχου περιλαµβάνονται:
α) Όλες οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (έλεγχοι µετρήσεις κλπ)
β) Όλα τα αναλώσιµα, τα καθαριστικά µέσα κλπ καθώς και τα µικρουλικά συντήρησης και καθαρισµού.
∆εν περιλαµβάνονται στο τίµηµα οι επισκευές βλαβών των συστηµάτων πυρασφαλείας.
Συγκεκριµένα:
1. Ο συντηρητής θα εκτελεί το πρόγραµµα συντήρησης, θα επισκευάζει τις βλάβες και θα αποκαθιστά
την καλή λειτουργία στο σύνολο των συστηµάτων της παρούσης τεχνικής περιγραφής. Εάν για τη
συντήρηση απαιτούνται αναλώσιµα, υλικά ή µικρουλικά συντήρησης και καθαρισµού, το κόστος θα
βαρύνει τον ίδιο. Στην περίπτωση βλάβης, ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέτει τεκµηριωµένη
προσφορά για την επισκευή της, η οποία θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
2. Στις επισκευές και όπου απαιτούνται ανταλλακτικά, αυτά θα είναι καινούργια, θα φέρουν σήµανση
CE, θα διαθέτουν τις προβλεπόµενες από τους κανονισµούς πιστοποιήσεις και θα γίνονται αποδεκτά
προς εγκατάσταση κατόπιν έγκρισης του υπευθύνου που ορίζει η Υπηρεσία. Θα είναι σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών των συστηµάτων πυρασφαλείας, τις διεθνείς
προδιαγραφές και την νοµοθεσία του Ελληνικού Κράτους.
3. Χρόνος ανταπόκρισης συντηρητή σε περίπτωση βλάβης: Εντός τεσσάρων (4) ωρών από της
ειδοποίησης από το Πανεπιστηµίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται τόσο τις καθηµερινές
όσο και τις Κυριακές και αργίες σε περιπτώσεις σηµαντικών βλαβών.
4. Χρόνος επισκευής βλάβης & αποκατάστασης οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων πυρασφαλείας.
Εντός της ηµέρας της αναγγελίας της βλάβης. Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδικευµένο
ανταλλακτικό, ο χρόνος αποκατάστασης οµαλής λειτουργίας είναι εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από
την αναγγελία της βλάβης (µε δυνατότητα παράτασης µετά από έγγραφο αίτηµα και αιτιολόγηση του
συντηρητή).
5. Αναγγελία βλάβης: Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να δηλώσει βλαβοληπτικό τηλεφωνικό κέντρο
και κινητό τηλέφωνο στο οποίο θα γίνεται η αναγγελία της όλες τις ηµέρες του έτους από 7.30 π.µ έως
24.00.
6. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να προσφέρει τηλεφωνικά υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθ’
όλη την διάρκεια της σύµβασης ακόµα και εκτός ωραρίου εργασίας που αναφέρονται παραπάνω σε
περίπτωση επείγουσας βλάβης.
7. Ο συντηρητής θα ενηµερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για τις βλάβες που θα διαπιστωθούν κατά την
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης προκειµένου να ληφθεί µέριµνα επισκευής. Ωστόσο
βλάβες και ανωµαλίες στην λειτουργία των συστηµάτων πυρασφαλείας που θα προκληθούν από
πληµµελή εκτέλεση εργασιών συντήρησης, θα επισκευαστούν µε ευθύνη του συντηρητή.
2. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1 Γενικές Υποχρεώσεις Συντηρητή
1) Ο συντηρητής οφείλει να καταθέσει (επί ποινή αποκλεισµού) υποχρεωτικά τα ακόλουθα κατά
δικαιολογητικά
2) Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγκατεστηµένος στην Αττική.
3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986, µε την οποία ο συντηρητής αποδέχεται ότι έχει επί
τόπου εξετάσει τον εν λόγω εξοπλισµό του Πανεπιστηµίου, γνωρίζει την κατάστασή του, και έχουν
ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσουν την προσφορά του. Επίσης θα
πρέπει να πάρει βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου ότι έλαβε γνώση του έργου,
την οποία θα προσκοµίσει απαραιτήτως µε την προσφορά του.
4) Ευκρινή αντίγραφα των εν ισχύ απαιτούµενων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος (ή βεβαιώσεων
αναγγελίας) του υπεύθυνου συντηρητή συνεργείου και όλων των τεχνικών/υπαλλήλων που πρόκειται να
αναλάβουν ή να συνδράµουν στις εργασίες συντήρησης του εν λόγω εξοπλισµού της παρούσας τεχνικής
περιγραφής.
5) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να εκτελεί την προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των
συστηµάτων πυρασφαλείας του Πανεπιστήµιου, καθώς και όλες τις αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται
για την διατήρηση των συστηµάτων πυρασφαλείας σε λειτουργική κατάσταση.
6) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να τηρεί συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης µητρώο
όλων των συστηµάτων πυρασφαλείας και των µηχανηµάτων το οποίο και θα ενηµερώνει ανελλιπώς µε
την ισχύουσα κάθε φορά κατάσταση. Θα καταγράφεται το είδος, το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, ο
σειριακός αριθµός εάν υπάρχει, η λειτουργική κατάσταση που το παρέλαβε, και στη συνέχεια και µε
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χρονολογική σειρά η εκάστοτε προκύπτουσα βλάβη, η επισκευή, το ανταλλακτικό που χρησιµοποιήθηκε,
καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την λειτουργική κατάσταση. Στο µητρώο θα περιγράφεται κάθε
φορά η εκτελεσθείσα εργασία συντήρησης ή επισκευής, καθώς και το όνοµα του τεχνίτη του αναδόχου
που την εκτέλεσε. Αντίγραφο του µητρώου θα παραδίδεται από τον ανάδοχο σε τακτικά διαστήµατα
στην Τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστηµίου.
7) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος επίσης να ενηµερώνει το βιβλίο συντήρησης των συστηµάτων
πυρασφαλείας του Πανεπιστηµίου. Στο βιβλίο συντήρησης θα καταγράφεται κάθε φορά η εκτελεσθείσα
εργασία συντήρησης ή επισκευής, και θα υπογράφεται από τον τεχνίτη του αναδόχου που την
εκτέλεσε.Το βιβλίο συντήρησης θα ελέγχεται και από την Τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστηµίου, που θα
πιστοποιεί τις εκτελεσθείσες εργασίες του αναδόχου.
8) Όσον αφορά στην προληπτική συντήρηση: Με το πέρας επίσκεψης – επιθεώρησης καθώς και της
τακτικής προληπτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βεβαιώσει εγγράφως σε δελτίο
εκτέλεσης εργασίας, που εκδίδει ο ίδιος, την κατάσταση των συστηµάτων πυρασφαλείας της παρούσης
τεχνικής περιγραφής καθώς και την λειτουργικότητα τους. Το δελτίο εκτέλεσης εργασίας το παραδίδει
κάθε φορά στον υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας.
9) Ο χρόνος προσέλευσης των συνεργείων του συντηρητή για τη διενέργεια της προληπτικής
συντήρησης θα ορίζεται µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου,
λαµβανόµενου υπ' όψη και του προγραµµατισµού της εργασίας του κάθε τµήµατος. Οι εργασίες
συντήρησης και επισκευής των συστηµάτων πυρασφαλείας, θα πραγµατοποιούνται συνήθως από
∆ευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 07:30 έως 15:30, πλήν των περιπτώσεων που απαιτείται
διαφορετικά, εξαιτίας των αναγκών του Πανεπιστηµίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις και µε σκοπό να µην
δηµιουργηθεί δυσλειτουργία στο Πανεπιστήµιο οι εργασίες θα εκτελούνται σε ώρες και ηµέρες κατόπιν
συνεννόησης µε την τεχνική υπηρεσία. Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες
προληπτικής συντήρησης σε ηµέρες αργίας ή σε ώρες που θα καθίσταται εφικτό όταν οι συνθήκες το
επιβάλλουν.
10) Ο συντηρητής ευθύνεται, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύµβασης, για την ακριβή και
πιστή τήρηση και εφαρµογή των διατάξεων Νόµου ή άλλων κανόνων που διέπουν τις εργασίες που
εκτελεί ή τη λειτουργία του καλυπτόµενου εξοπλισµού.
11) Ο συντηρητής έχει υποχρέωση να τηρεί µε ακρίβεια τις συµβατικές του υποχρεώσεις, τις διατάξεις
της εργατικής νοµοθεσίας, τις διατάξεις και κανονισµούς για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό
του ή στο προσωπικό του Πανεπιστηµίου ή στους Φοιτητές ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη
µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.
12) Ο συντηρητής θα πρέπει κατά την εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης ή επισκευής
βλαβών των συστηµάτων πυρασφαλείας να φροντίζει να µην παρεµποδίζει την οµαλή λειτουργία του
Πανεπιστηµίου.
13) Ο συντηρητής βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων, όπως είναι οι δαπάνες για την µετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες φθοράς ή
συντήρησης ή απόσβεσης ή φύλαξης ή µισθώσεις εργαλείων ή συσκευών ή οργάνων ή µηχανηµάτων
αναγκαίων για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, οι δαπάνες καταµετρήσεων και
δοκιµών, και γενικά κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών
του και εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.
14) Άχρηστα υλικά ή προϊόντα που προκύπτουν από καθαρισµό και συντήρηση ή παλαιά ανταλλακτικά
που προέρχονται από το αντικείµενο της σύµβασης υποχρεούται ο συντηρητής ύστερα από την έγκριση
της υπηρεσίας, να τα αποµακρύνει από το κτήριο.
Ο συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει µόνιµο υπάλληλο σε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο για την
επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και να γνωστοποιήσει στο Πανεπιστήµιο
τηλεφωνικό αριθµό του υπευθύνου για τις περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
2.2 Υποχρεώσεις του Πανεπιστηµίου
1) Το Πανεπιστήµιο δύναται να επιτρέπει στα συνεργεία του συντηρητή να προβαίνουν στις κατά την
κρίση τους αναγκαίες εργασίες µετρήσεων, ρυθµίσεων, επισκευών, κλπ. κατά τις συµφωνηθείσες ηµέρες
και ώρες.
2) Το Πανεπιστήµιο και το προσωπικό του θα τηρούν τις υποδείξεις του συντηρητή σ' ότι αφορά τον
άρτιο χειρισµό των συστηµάτων καθώς επίσης τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη σωστή λειτουργία
και συντήρησή τους.
2.3 ∆ιοίκηση και Επίβλεψη των Εργασιών
1) Η παρακολούθηση και η επίβλεψη των εργασιών του συντηρητή θα ασκούνται από το αρµόδιο
προσωπικό που θα ορίζει η Τεχνική υπηρεσία.
2) Η άσκηση της επίβλεψης εκ µέρους της Τεχνικής Υπηρεσίας αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από
τον συντηρητή των όρων της σύµβασης, που θα υπογράψει µε το Πανεπιστήµιο, και την εκτέλεση των
σχετικών εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες ασφάλεια.
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3) Ο συντηρητής θα έχει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις την αποκλειστική εκ του Νόµου ευθύνη
για την εκτέλεση των συµβατικών εργασιών που προβλέπονται από την διακήρυξη.
4) Ο συντονισµός του έργου του συντηρητή θα γίνεται από Μηχανικό που θα ορίσει η Τεχνική Υπηρεσία
του Πανεπιστήµιο.
2.4 Εργαλεία και Μέσα του Συντηρητή
1) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις µε δικά του
εργαλεία και µέσα. Τα εν λόγω εργαλεία και µέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον
οποίο θα χρησιµοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να µην δηµιουργούν κινδύνους
ατυχηµάτων στο προσωπικό του συντηρητή ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις
2) Ο υποψήφιος συντηρητής θα υποβάλλει κατάλογο µε τα εργαλεία που µπορεί να διαθέσει, ώστε να
ανταπεξέλθει άµεσα και αποτελεσµατικά σε κάθε βλάβη ή εργασία συντήρησης η οποία θα προκύψει.
3) Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη χρησιµοποίηση από τον συντηρητή εργαλείων και
µέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννάται
οιαδήποτε απαίτηση του συντηρητή έναντι του Πανεπιστηµίου.
2.5 Γνώση Τοπικών Συνθηκών
1) Ο προσφέρων είναι υποχρεωµένος να επισκεφθεί τους χώρους του Πανεπιστηµίου και να προβεί σε
επιτόπια εξέταση της κατάστασης των συστηµάτων πυρασφαλείας, ώστε να γνωρίζει όλες τις τοπικές
συνθήκες του έργου.
2) Η επίσκεψη του προσφέροντος για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και συστηµάτων θα
πραγµατοποιηθεί σε εργάσιµη ηµέρα & ώρα µετά από επικοινωνία µε το αρµόδιο τµήµα της τεχνικής
υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου.
3) Ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει µαζί µε την τεχνική του προσφορά και επί ποινή
αποκλεισµού,
βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου ότι έλαβε πλήρη γνώση των προς συντήρηση
συστηµάτων πυρασφάλειας.
2.6 Εγκατάσταση του Συντηρητή – Έναρξη Εργασιών
1) Με την υπογραφή της συµβάσεως ο συντηρητής υποχρεούται µε τα συνεργεία του να επισκεφθεί και
να ελέγξει σχολαστικά τα συστήµατα πυρασφαλείας και τον εξοπλισµό. Αφού διαπιστώσει την
κατάσταση του θα καταγράψει τις βλάβες. Υποχρεωτικά ο ανάδοχος θα υποβάλλει πρόταση – προσφορά
επισκευών προς το Πανεπιστήµιο ώστε να τύχει της σχετικής έγκρισης.
2) Στη συνέχεια ο ανάδοχος αρχίζει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, ήτοι εκτέλεση
εργασιών επισκευής των βλαβών και αποκατάστασης της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων καθώς &
τις εργασίες τακτικής συντήρησης.
Με την έναρξη των εργασιών στα συστήµατα πυρασφαλείας από τον συντηρητή δηµιουργείται και
ξεκινά η τήρηση του µητρώου όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα τεχνική περιγραφή.
2.7 Ασφάλιση Προσωπικού του Συντηρητή
Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει
σχέση µε το αντικείµενο της παρούσης πρόσκλησης. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και
επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και η αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή του.
2.8 Περάτωση Εργασιών– Παράδοση Εγκαταστάσεων
Μετά την εκπνοή του συµβατικού χρόνου των εργασιών και µέσα σε χρονικό διάστηµα (3) ηµερών ο
συντηρητής υποχρεούται, χωρίς επιπλέον χρέωση:
α) Να εκτελέσει παρουσία των εκπροσώπων της Τεχνικής Υπηρεσίας και το νέο συντηρητή όλες τις
δοκιµές και λειτουργίες των εγκαταστάσεων που θα ορίσει η Υπηρεσία, προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος και η παράδοση των εγκαταστάσεων.
β) Να συντάξει και να υποβάλει στην υπηρεσία λεπτοµερή έκθεση επί της κατάστασης των
εγκαταστάσεων & των συστηµάτων µε τις σχετικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις του.
γ) Να παραδώσει ενηµερωµένα και υπογεγραµµένα όλα τα σχετικά παραστατικά (βιβλία, µητρώο,
δελτία, κλπ) που θα έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ µέρους του συντηρητή αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή
των εργασιών του, την εκκαθάριση, την οικονοµική τακτοποίηση και τελική πληρωµή του συντηρητή. Σε
περίπτωση καθυστέρησης ή αµέλειας του συντηρητή για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων
επιβάλλεται ποινική ρήτρα εις βάρος του. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών
συντάσσεται και υπογράφεται σχετικό πρακτικό και ακολουθεί η οικονοµική εκκαθάριση των εργασιών
και η τελική πληρωµή του συντηρητή.
2.9 Προσωπικό του Συντηρητή
1) Ο συντηρητής υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει όλο το αναγκαίο προσωπικό, µε τις
κατάλληλες εκάστοτε ειδικότητες και προσόντα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
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2)Το προσωπικό του συντηρητή πρέπει να έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα σύµφωνα µε την σχετική
ισχύουσα Νοµοθεσία. (υπεύθυνη δήλωση – φωτοαντίγραφα αδειών)
3) Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να θέτει στη διάθεση του Πανεπιστηµίου (Τεχνική Υπηρεσία), σε
κάθε στιγµή που θα του ζητηθεί, τις άδειες εργασίας και λοιπά νόµιµα αποδεικτικά στοιχεία από το οποίο
θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι το χρησιµοποιούµενο προσωπικό του διαθέτει τα αναγκαία τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα.
2.10 Ζηµιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών
1) Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας,
σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή
άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του Εργοδότη, του προσωπικού του
Πανεπιστηµίου, των φοιτητών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου, ο οποίος κίνδυνος
προέρχεται από τη µη καλή εκτέλεση των εργασιών της πρόσκλησης.
2.11 Ατυχήµατα στο εργατικό προσωπικό και ζηµίες.
1) Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια
των εργαζοµένων και να είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα
που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτοµα, εξαιτίας πληµµελούς συντήρησης στις
εγκαταστάσεις.
2) Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από
εργατικό ατύχηµα σε πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί. Είναι υποχρεωµένος να απαλλάξει το
Πανεπιστήµιο από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια,
έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές, εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά
του ή των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.
2.12 Εκπαίδευση προσωπικού Πανεπιστηµίου.
Ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να εκπαιδεύσει το τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου στον τρόπο
λειτουργίας των συστηµάτων πυρασφαλείας και γενικά σε όλα τα θέµατα που αφορούν την ασφαλή και
ορθή χρήση των συστηµάτων πυρασφαλείας. Η εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί σε χρόνο που θα
οριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου και θα επαναλαµβάνεται όταν γίνονται µεταβολές
στο προσωπικό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προληπτική συντήρηση – έλεγχος πυροσβεστικών
φωλιών του Πανεπιστηµίου σύµφωνα µε το
πρόγραµµα συντήρησης.
Προληπτική συντήρηση –έλεγχος πυρανίχνευσης
(πυρανιχνευτών – καλωδιώσεων - πινάκων) &
µπουτόν συναγερµού
όλου του Πανεπιστηµίου
σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης.
Προληπτική συντήρηση – έλεγχος & αναγόµωση
πυροσβεστήρων του Πανεπιστηµίου σύµφωνα µε
το πρόγραµµα συντήρησης
Προληπτική συντήρηση – έλεγχος των γεννητριών
& µπαταριών του Πανεπιστηµίου σύµφωνα µε το
πρόγραµµα συντήρησης.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Επισκευές βλαβών & επανορθωτική συντήρηση
των συστηµάτων πυρασφαλείας του πανεπιστηµίου
σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(καθαρή
αξία)

Φ.Π.Α
24%

Έως ποσού
6.000,00€ 1.440,00€

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(µε Φ.Π.Α.)

Έως ποσού
7.440,00€

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αιγάλεω,
/
/
Για το ∆ιαγωνιζόµενο
(Ονοµ/µο – Υπογραφή-Σφραγίδα)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Π.∆.Α
Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 , Αιγάλεω
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν
για ευρώ
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ υπέρ της Εταιρείας
, οδός
, αριθµός
(ή σε
,(2)
, κ.λπ. ατοµικά για κάθε µια
περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της ένωσης προµηθευτών), δια την συµµετοχή της εις την διενεργούµενη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της …………δια την παροχή υπηρεσιών…………………. µε την υπ’ αριθµ.
…..…….Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σε πέντε (5) ηµέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος
τουλάχιστον ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
Εκδότης:

Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το Π.∆.Α
Π.ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250 , Αιγάλεω
Εγγύηση µας υπ’αριθµόν
για ευρώ
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών
, οδός
,
αριθµός
, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύµβαση, που θα
καλύπτει την παροχή υπηρεσιών
, συνολικής αξίας
, και ότι σύµφωνα µε
σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συµβατικής αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας δηλαδή ……….….
Ποσού
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα
παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)
, 2)
ατοµικά για κάθε µία
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών
της Ένωσης Προµηθευτών) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα
του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα
ξεπερνά το οριζόµενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ɈɉɅɃɅɃȻȸɀȵɁɃȵɁɈɉɅɃɉɅȵɉȺɉɁȸɇȴȸȿɏɇȸɇ;dɉȴͿ
ɳʌɽʌʉʐϳϵʋɲʌ͘ϰʆ͘ϰϰϭϮͬϮϬϭϲ;ȰϭϰϳͿ
ɶɿɲɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʍʑʆɲʗɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎʃɳʏʘʏʘʆʉʌʀʘʆʏʘʆʉɷɻɶɿʙʆ
ɀɹʌʉʎȻ͗Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼͬɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲʔʉʌɹɲiʃɲɿʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʆɳɽɸʍɻʎ
Ʌɲʌʉʖɼʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʎʍɸɸɽʆɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ͕ʅɸʏɿʎʉʋʉʀɸʎɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼɻ
ɲɷɿɲʅʔɿʍɴɼʏɻʏɻʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʍʑʆɲʗɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͗
Ȱ͗Ƀʆʉʅɲʍʀɲ͕ɷɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲɿʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʏɻʎɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎɲʌʖɼʎ;ɲɲͿͬ
ɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲʔʉʌɹɲ;ɲʔͿ
ͲɃʆʉʅɲʍʀɲ͗Ʌ͘ȴ͘Ȱ
ͲȾʘɷɿʃʊʎȰʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎȰʌʖɼʎͬȰʆɲɽɹʏʉʆʏɲɌʉʌɹɲȾȸɀȴȸɇ͗
ͲɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻͬɅʊʄɻͬɈɲʖ͘Ⱦʘɷɿʃʊʎ͗ɅɹʏʌʉʐɆɳʄʄɻʃɲɿȺɻɴʙʆϮϱϬ
ͲȰʌʅʊɷɿʉʎɶɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͗Ȳɲɴɳʍɻʎȸʄʀɲʎ
ͲɈɻʄɹʔʘʆʉ͗ϮϭϬͲϱϯϴϭϭϭϴ
Ͳȸʄ͘ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ͗ƉƌŽŵŝƚŚΛƉƵĂƐ͘Őƌ
Ͳȴɿɸʑɽʐʆʍɻʍʏʉȴɿɲɷʀʃʏʐʉ;ɷɿɸʑɽʐʆʍɻɷɿʃʏʐɲʃʉʑʏʊʋʉʐͿ;ɸɳʆʐʋɳʌʖɸɿͿ͗ǁǁǁ͘ƚĞŝƉŝƌ͘Őƌ
Ȳ͗Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʍʑʆɲʗɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ͲɈʀʏʄʉʎɼʍʑʆʏʉʅɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐ
ʍʖɸʏɿʃʉʑWsͿ͗ͨȵʏɼʍɿɲɇʐʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑɅʐʌʊʍɴɸʍɻʎʏʘʆȾʏɿʌʀʘʆʏɻʎ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿʉʑʋʉʄɻʎϭʃɲɿϮʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȴʐʏɿʃɼʎȰʏʏɿʃɼʎͩ͘Ws͗ϱϬϰϭϯϮϬϬͲϱ

ͲȾʘɷɿʃʊʎʍʏʉȾȸɀȴȸɇ͙͙͗
Ͳȸʍʑʅɴɲʍɻɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸɹʌɶɲ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ͕ɼʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͗ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ͳȵʔʊʍʉʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ͕ɹʆɷɸɿʇɻʑʋɲʌʇɻʎʍʖɸʏɿʃʙʆʏʅɻʅɳʏʘʆ͙͙͗
ͲȰʌɿɽʅʊʎɲʆɲʔʉʌɳʎʋʉʐɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿʍʏʉʆʔɳʃɸʄʉɲʋʊʏɻʆɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼ;ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖɸɿͿ͙͙͗


ɃȿȵɇɃȻɉɅɃȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇɇȵȾȰȺȵȵɁɃɈȸɈȰɈɃɉɈȵɉȴȺȰɅɆȵɅȵȻɁȰ
ɇɉɀɅȿȸɆɏȺɃɉɁȰɅɃɈɃɁɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɌɃɆȵȰ
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ɀɹʌʉʎ//͗Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʔʉʌɹɲ
Ȱ͗Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʔʉʌɹɲ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗
ɇʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ͗
Ʌʄɼʌɻʎȵʋʘʆʐʅʀɲ͗

Ȱʌɿɽʅʊʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑʅɻʏʌʙʉʐ;ȰɌɀͿ͗

ȵɳʆɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿȰɌɀʍʏɻʖʙʌɲ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲ͕
ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɳʄʄʉʆɸɽʆɿʃʊɲʌɿɽʅʊ
ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ɸʔʊʍʉʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʃɲɿ
ʐʋɳʌʖɸɿ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
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Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɸʀʆɲɿʋʉʄʑʅɿʃʌɼ͕
ʅɿʃʌɼɼʅɸʍɲʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻŝŝŝ͖
ɀʊʆʉʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎʃɲʏ᾽
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲ͕ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϬ͗ʉ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɸʀʆɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕ͨʃʉɿʆʘʆɿʃɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͩŝǀɼʋʌʉɴʄɹʋɸɿʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʍʐʅɴɳʍɸʘʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻʎɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ͖
ȵɳʆʆɲɿ͕ʋʉɿʉɸʀʆɲɿʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʋʉʍʉʍʏʊ
ʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʅɸɲʆɲʋɻʌʀɲɼ
ʅɸɿʉʆɸʃʏʉʑʆʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ͖
ȵʔʊʍʉʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸʍɸʋʉɿɲ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲɼʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɲɼʅɸɿʉʆɸʃʏʉʑʆʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ɲʆɼʃʉʐʆʉɿɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉɿ͘
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ
ɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎʍɸɸʋʀʍɻʅʉ
ʃɲʏɳʄʉɶʉͬɀɻʏʌʙʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆɼɷɿɲɽɹʏɸɿ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ;ʋ͘ʖ͘ɴɳʍɸɿ
ɸɽʆɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ;ʋʌʉͿɸʋɿʄʉɶɼʎͿ͖
ȵɳʆʆɲɿ͗
Ȱʋɲʆʏɼʍʏɸʍʏɲʐʋʊʄʉɿʋɲʏʅɼʅɲʏɲʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎ͕ʍʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲȲʃɲɿ͕
ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ʍʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲȳʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎʅɹʌʉʐʎ͕ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸʏʉʅɹʌʉʎ
sʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʃɲɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸʃɲɿʐʋʉɶʌɳʗʏɸʏʉʅɹʌʉʎs/͘
ɲͿȰʆɲʔɹʌɸʏɸʏɻʆʉʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐɼʏʉʐʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑʃɲɿʏʉʆ
ʍʖɸʏɿʃʊɲʌɿɽʅʊɸɶɶʌɲʔɼʎɼʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͕
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͗
ɴͿȵɳʆʏʉʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɸɶɶʌɲʔɼʎɼɻ

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗


ɁɲɿɄʖɿ






͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘


͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͘
ɁɲɿɄʖɿȱʆɸʐɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ








ɲͿ͙͙


ɴͿ;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
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ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ɶͿ͙͙
ɶͿȰʆɲʔɹʌɸʏɸʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʍʏɲʉʋʉʀɲ 
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ɸʋʀʍɻʅʉʃɲʏɳʄʉɶʉǀ͗
ɷͿɁɲɿɄʖɿ
ɷͿȸɸɶɶʌɲʔɼɼɻʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʃɲʄʑʋʏɸɿ

ʊʄɲʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʃʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎ͖

ȵɳʆʊʖɿ͗

ȵʋɿʋʌʉʍɽɹʏʘʎ͕ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸʏɿʎ

ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʄɸʀʋʉʐʆʍʏʉʅɹʌʉʎ/s͕


ɸʆʊʏɻʏɸʎȰ͕Ȳ͕ȳ͕ɼȴʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɀɃɁɃɸʔʊʍʉʆɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʏɻ
ʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ɸͿɁɲɿɄʖɿ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ͗

ɸͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻ 
ʆɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿɴɸɴɲʀʘʍɻʋʄɻʌʘʅɼʎ


ɸɿʍʔʉʌʙʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎʃɲɿ

ʔʊʌʘʆɼʆɲʋɲʌɳʍʖɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐ

ɽɲɷʀʆʉʐʆʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʍʏɻʆ

ɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼɼʍʏʉʆɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲ

ʔʉʌɹɲʆɲʏɻʄɳɴɸɿɲʋɸʐɽɸʀɲʎʅɹʍʘ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍɸɸɽʆɿʃɼɴɳʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʍɸ ;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʃʌɳʏʉʎʅɹʄʉʎɲʐʏɼ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿɷʘʌɸɳʆ͖
͙͙͙͙͙͙͙͙
ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗
Ɉʌʊʋʉʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͗
Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʍʏɻ
ɁɲɿɄʖɿ
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ɼʏʘʆʏʅɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲʉ
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ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɸʆʊʏɻʏɸʎȰʃɲɿȲʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʅɹʌʉʐʎʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
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ɲʋʊʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎʋʉʐʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ
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ɲʋʊʔɲʍɻɻʉʋʉʀɲɹʖɸɿɸʃɷʉɽɸʀʋʌɿʆɲʋʊ
ʋɹʆʏɸɹʏɻʃɲʏɳʏʉʅɹɶɿʍʏʉɼʍʏɻʆʉʋʉʀɲ
ɹʖɸɿʉʌɿʍʏɸʀɲʋɸʐɽɸʀɲʎʋɸʌʀʉɷʉʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑʋʉʐɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲɿʍʖʑɸɿ͖

ɁɲɿɄʖɿ











ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎɹʃɷʉʍɻʎ͕
ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙ǆǀŝŝ
ɲͿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕͗
ʍɻʅɸʀʉͲ;ͲɲͿ͕͗
ʄʊɶʉʎ;ͲʉɿͿ͗

ɴͿ͙͙
ɶͿȴɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ
͙͙ʃɲɿʍʖɸʏɿʃʊ;ͲɳͿʍɻʅɸʀʉ;ͲɲͿ
ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎɹʃɷʉʍɻʎ͕
ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
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ɲͿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎʋʉɿʉɲʋʊʏɲ
ʍɻʅɸʀɲϭɹʘʎϲɲʔʉʌɳʃɲɿʏʉʆʄʊɶʉɼʏʉʐʎ
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ɴͿɅʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸʋʉɿʉʎɹʖɸɿʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ
ͼ
ɶͿȵɳʆʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋɸʐɽɸʀɲʎʍʏɻʆ
ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻ͗

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ͕
ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɹʖɸɿʄɳɴɸɿʅɹʏʌɲ
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ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿ
ʆɲʏʉʐɲʋʉʔɹʌʉʐʆɲɽɹʅɿʏʉʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅɲ
ʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʆɳɽɸʍɻʎɼʆɲʋɲʌɳʍʖɸɿɸʇ
ɲʅɸʄɸʀɲʎʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʉʐʍɿʘɷʙʎ
ʏɿʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏʉʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊ͕ʏɻʆɸʋɿʄʉɶɼɼʏɻʆɲʆɳɽɸʍɻ͖
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18PROC002939160
2018-04-13
ȴ͘ȰȿȿɃȻȿɃȳɃȻȰɅɃȾȿȵȻɇɀɃɉ

Ƀʆʉʅɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʅɸʏʉʖʙʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆ
ʋʉʐʍʐʆɳʋʏʉʐʆɷɻʅʊʍɿɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ȱʌɽʌʉϴʋɲʌ͘ϰʆ͘ϯϯϭϬͬϮϬϬϱxxxii͗
ɇʐʆʏʌɹʖʉʐʆʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏɻʎʋɲʌ͘ϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴʏʉʐʆ͘ϯϯϭϬͬϮϬϬϱ
͖

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗

ɁɲɿɄʖɿ

;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͙͙͙͙͙͙͗
ȵɳʆʆɲɿ͕ɹʖɸɿʄɳɴɸɿʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ
ʅɹʏʌɲɲʐʏʉʃɳɽɲʌʍɻʎ͖
ɁɲɿɄʖɿ
ȵɳʆʏʉɹʖɸɿʋʌɳʇɸɿ͕ʋɸʌɿɶʌɳʗʏɸʏɲʅɹʏʌɲ
ʋʉʐʄɼʔɽɻʃɲʆ͗
͙͙
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ΑΔΑ: ΨΠΡ046Μ9ΞΗ-Ζ9Σ

18PROC002939160
2018-04-13
ɀɹʌʉʎ/s͗Ⱦʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎ

Ʉʍʉʆɲʔʉʌɳʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎ;ɸʆʊʏɻʏɲɲɼɸʆʊʏɻʏɸʎȰɹʘʎȴʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʅɹʌʉʐʎͿ͕ʉ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɷɻʄʙʆɸɿʊʏɿ͗
ɲ͗ȳɸʆɿʃɼɹʆɷɸɿʇɻɶɿɲʊʄɲʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎ

Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿɲʐʏʊʏʉʋɸɷʀʉʅʊʆʉʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲ
ɲʌʖɼɼʉɲʆɲɽɹʏʘʆʔʉʌɹɲʎɹʖɸɿɷɻʄʙʍɸɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆɷɿɲʃɼʌʐʇɻ͕ʊʏɿʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿʅʊʆʉʏɻʆ
ȵʆʊʏɻʏɲĂʏʉʐɀɹʌʉʐʎȻsʖʘʌʀʎʆɲʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɳʄʄɻɸʆʊʏɻʏɲʏʉʐɀɹʌʉʐʎ
Ȼs͗

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻʊʄʘʆʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ
ʃʌɿʏɻʌʀʘʆɸʋɿʄʉɶɼʎ
Ʌʄɻʌʉʀʊʄɲʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɸʋɿʄʉɶɼʎ͖

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ

ɁɲɿɄʖɿ


Ȱ͗Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ

Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʋɲʌɳʍʖɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʅʊʆʉʆʊʏɲʆʏɲʍʖɸʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎɹʖʉʐʆ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀɲʋʊʏɻʆɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼɼʏʉʆɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲʔʉʌɹɲʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆɷɿɲʃɼʌʐʇɻ͘

Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ

ϭͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ
ʍʏɲʍʖɸʏɿʃɳɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳɼɸʅʋʉʌɿʃɳʅɻʏʌʙɲ
ʋʉʐʏɻʌʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉʃʌɳʏʉʎʅɹʄʉʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎxxxiii͖ʏʉʐ͗
ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ϮͿȳɿɲʍʐʅɴɳʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͗
ɍʌɸɿɳɺɸʏɲɿɸɿɷɿʃɼɹɶʃʌɿʍɻɼʆɲɸʀʆɲɿʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ
ʔʉʌɹɲʎʅɹʄʉʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑɶɿɲʆɲ
ɹʖɸɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʆɲʋɲʌɳʍʖɸɿʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʍʏɻʖʙʌɲɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏʉʐ



ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕
ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ
͙




;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙


ɁɲɿɄʖɿ
ȵɳʆʆɲɿ͕ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸɶɿɲʋʉɿɲʋʌʊʃɸɿʏɲɿʃɲɿ
ɷɻʄʙʍʏɸɲʆʏɻɷɿɲɽɹʏɸɿʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ͗
͙ɁɲɿɄʖɿ

;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎɹʃɷʉʍɻʎ͕
ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙
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18PROC002939160
2018-04-13
Ȳ͗Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɸʋɳʌʃɸɿɲ

Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʋɲʌɳʍʖɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʅʊʆʉʆʊʏɲʆʏɲʍʖɸʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɸʋɿʄʉɶɼʎɹʖʉʐʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀɲʋʊʏɻʆɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼɼʏʉʆɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲʔʉʌɹɲʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼ
ɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆɷɿɲʃɼʌʐʇɻ͘
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗
ɸʋɳʌʃɸɿɲ
ϭɲͿɃ;ͨɶɸʆɿʃʊʎͩͿɸʏɼʍɿʉʎʃʑʃʄʉʎ
ɹʏʉʎ͙͙͗ʃʑʃʄʉʎ
ɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲɶɿɲʏʉʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͙͙͙͗ʆʊʅɿʍʅɲ
ɲʌɿɽʅʊʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɸʏʙʆʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɹʏʉʎ͙͙͗ʃʑʃʄʉʎ
ʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͙͙͙͗ʆʊʅɿʍʅɲ
ɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͗
ɹʏʉʎ͙͙͗ʃʑʃʄʉʎ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ͙͙͙͗ʆʊʅɿʍʅɲ
ʃɲɿͬɼ͕
ϭɴͿɃʅɹʍʉʎɸʏɼʍɿʉʎʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐ 
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲɶɿɲʏʉʆɲʌɿɽʅʊɸʏʙʆ 
ʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼ 
;ɲʌɿɽʅʊʎɸʏʙʆ͕ʅɹʍʉʎʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆͿ͗
ʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎɸʀʆɲɿʉɸʇɼʎǆǆǆŝǀ͗
͙͙͕͙͙͙ʆʊʅɿʍʅɲ

ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗


;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙
ɹʏʉʎ͙͙͗ʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆ͙͙͙͗
ϮɲͿɃɸʏɼʍɿʉʎ;ͨɸɿɷɿʃʊʎͩͿʃʑʃʄʉʎ
ʆʊʅɿʍʅɲ
ɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲʍʏʉʆ
ɹʏʉʎ͙͙͗ʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆ͙͙͙͗
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏʉʅɹɲʋʉʐʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ
ʆʊʅɿʍʅɲ
ɲʋʊʏɻʍʑʅɴɲʍɻʃɲɿʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻ
ɹʏʉʎ͙͙͗ʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆ͙͙͙͗
ʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼ
ʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎɶɿɲʏʉʆɲʌɿɽʅʊ ʆʊʅɿʍʅɲ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɸʏʙʆʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɸʀʆɲɿʉ 

ɸʇɼʎ͗

ʃɲɿͬɼ͕
ϮɴͿɃʅɹʍʉʎɸʏɼʍɿʉʎʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐ 
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲʍʏʉʆʏʉʅɹɲʃɲɿɶɿɲ

ʏʉʆɲʌɿɽʅʊɸʏʙʆʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʍʏɻ
;ɲʌɿɽʅʊʎɸʏʙʆ͕ʅɹʍʉʎʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆͿ͗
͙͙͕͙͙͙ʆʊʅɿʍʅɲ
ʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼ

ʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎɸʀʆɲɿʉ
xxxv
ɸʇɼʎ ͗

ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙
ϯͿɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʃʑʃʄʉɸʌɶɲʍɿʙʆ;ɶɸʆɿʃʊɼ
ɸɿɷɿʃʊͿɷɸʆɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎɶɿɲʉʄʊʃʄɻʌɻ
ʏɻʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʋɸʌʀʉɷʉ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋʉʐɿɷʌʑɽɻʃɸɼɳʌʖɿʍɸʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɹʎʏʉʐʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ
ʔʉʌɹɲʎ͗
ϰͿɄʍʉʆɲʔʉʌɳʏɿʎʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
;ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ
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ɲʆɲʄʉɶʀɸʎxxxviʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼ
ɲʆɲʄʉɶʀɲʎͲɲʆɲʄʉɶʀɲʅɸʏɲʇʑǆʃɲɿǇ
Ͳ
ɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲ
ʃɲɿɻɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɲʇʀɲͿ
ɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͕ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ

ʔʉʌɹɲʎɷɻʄʙʆɸɿʊʏɿʉɿʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎʏɿʅɹʎ

ʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɲʆɲʄʉɶɿʙʆɹʖʉʐʆʘʎ

ɸʇɼʎ͗
;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙
ϱͿɈʉɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʉʋʉʍʊʍʏɻʆ
͙͙͙ʆʊʅɿʍʅɲ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʃɳʄʐʗɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ

ʃɿʆɷʑʆʘʆʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲɸʀʆɲɿʏʉ 
ɸʇɼʎ͗
;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ȵɳʆʉɿɸʆʄʊɶʘʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙
ϲͿɄʍʉʆɲʔʉʌɳʏɿʎʄʉɿʋɹʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɼ
͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ͕ʉɿ

ʉʋʉʀɸʎ;ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲͿɹʖʉʐʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀ 
ʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻ 
ɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͕ʉ

ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɷɻʄʙʆɸɿʊʏɿ͗

ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿ
;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ʆɲɹʖɸɿʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ʋʌʉʃɼʌʐʇɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
͙͙͙͙͙͙
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ȳ͗Ɉɸʖʆɿʃɼʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲ


Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʋɲʌɳʍʖɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʅʊʆʉʆʊʏɲʆʏɲʍʖɸʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎɹʖʉʐʆ
ʉʌɿʍʏɸʀɲʋʊʏɻʆɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼɼʏʉʆɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲʔʉʌɹɲʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼ
ʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻɷɿɲʃɼʌʐʇɻ͘

Ɉɸʖʆɿʃɼʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ϭɲͿɀʊʆʉɶɿɲʏɿʎɷɻʅʊʍɿɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ɹʌɶʘʆ͗
Ⱦɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐ
ɲʆɲʔʉʌɳʎǆǆǆǀŝŝŝ͕ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ
ɹʖɸɿɸʃʏɸʄɹʍɸɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲɹʌɶɲʏʉʐ
ɸʀɷʉʐʎʋʉʐɹʖɸɿʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀ͗

ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏɻʆ
ʃɲʄɼɸʃʏɹʄɸʍɻʃɲɿʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ϭɴͿɀʊʆʉɶɿɲɷɻʅʊʍɿɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆʃɲɿɷɻʅʊʍɿɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͗
Ⱦɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐ
ɲʆɲʔʉʌɳʎǆǆǆŝǆ͕ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɹʖɸɿ
ʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎ
ʋɲʌɲɷʊʍɸɿʎɲɶɲɽʙʆʏʉʐɸʀɷʉʐʎʋʉʐɹʖɸɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀɼɹʖɸɿʋɲʌɳʍʖɸɿʏɿʎ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʉʐ
ɸʀɷʉʐʎʋʉʐɹʖɸɿʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀ͗
Ⱦɲʏɳʏɻʍʑʆʏɲʇɻʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʃɲʏɲʄʊɶʉʐ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɸʏɲʋʉʍɳ͕ʏɿʎɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎʃɲɿ
ʏʉʐʎʋɲʌɲʄɼʋʏɸʎɷɻʅʊʍɿʉʐʎɼ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑʎǆů͗
ϮͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿʏʉɲʃʊʄʉʐɽʉʏɸʖʆɿʃʊ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊɼʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎǆůŝ͕ɿɷʀʘʎʏʉʐʎʐʋɸʑɽʐʆʉʐʎɶɿɲ
ʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ͗
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɻʅʊʍɿʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆ
ɹʌɶʘʆ͕ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲʅʋʉʌɸʀ
ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿʏʉɲʃʊʄʉʐɽʉʏɸʖʆɿʃʊ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊɼʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ͗
ϯͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏʉʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʉʏɸʖʆɿʃʊɸʇʉʋʄɿʍʅʊʃɲɿ
ʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɲʅɹʍɲ
ʅɸʄɹʏɻʎʃɲɿɹʌɸʐʆɲʎʋʉʐɷɿɲɽɹʏɸɿɸʀʆɲɿʏɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɲ͗
ϰͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɸʔɲʌʅʊʍɸɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎɲʄʐʍʀɷɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿ
ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎʃɲʏɳʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ͗
ϱͿȳɿɲʍʑʆɽɸʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲɼʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐ

Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎɸʏʙʆ;ɻʋɸʌʀʉɷʉʎɲʐʏɼ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼ
ʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ɷɿɲʃɼʌʐʇɻͿ͗
͙
ȶʌɶɲ͙͙͗
;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͗
͙͙͙͙͙͙
Ȱʌɿɽʅʊʎɸʏʙʆ;ɻʋɸʌʀʉɷʉʎɲʐʏɼ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼ
ʍʏɻʆʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ɷɿɲʃɼʌʐʇɻͿ͗
͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
ʋʉʍɳ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ
ʋɲʌɲʄɼʋʏɸʎ
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ɽɲʋɲʌɲʍʖɸɽʉʑʆɼ͕ʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ɶɿɲ

ʋʌʉʁʊʆʏɲɼʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲ

ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆɿɷɿɲʀʏɸʌʉ

ʍʃʉʋʊ͗
ɁɲɿɄʖɿ
Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɸʄɹɶʖʘʆǆůŝŝʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏʉ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊɼʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲʃɲɿ͕
ɸʔʊʍʉʆʃʌʀʆɸʏɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉ͕ʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏɲ
ʅɹʍɲʅɸʄɹʏɻʎʃɲɿɹʌɸʐʆɲʎʋʉʐɲʐʏʊʎ
ɷɿɲɽɹʏɸɿʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐ
ʄɲʅɴɳʆɸɿɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ͖
ϲͿɃɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʏʀʏʄʉɿʍʋʉʐɷʙʆʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆʋʌʉʍʊʆʏʘʆɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ
ɲͿ͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ɲʋʊ͗

ɲͿʏʉʆʀɷɿʉʏʉʆʋɳʌʉʖʉʐʋɻʌɸʍɿʙʆɼʏʉʆ

ɸʌɶʉʄɳɴʉ͕

ʃɲɿͬɼ;ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʋʉʐ

ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼʋʌʊʍʃʄɻʍɻɼ
ɷɿɲʃɼʌʐʇɻɼʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎͿ ɴͿ͙͙
ɴͿʏɲɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɳʍʏɸʄɹʖɻʏʉʐ͗
ϳͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲʅʋʉʌɸʀʆɲ
͙͙
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʅɹʏʌɲ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɻʆ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͗
ϴͿɈʉʅɹʍʉɸʏɼʍɿʉɸʌɶɲʏʉʒʋɲʄʄɻʄɿʃʊ
ȶʏʉʎ͕ʅɹʍʉɸʏɼʍɿʉɸʌɶɲʏʉʒʋɲʄʄɻʄɿʃʊ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲʃɲɿʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ͗
ɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʙʆʍʏɸʄɸʖʙʆʏʉʐ
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ʃɲʏɳʏɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲʏʌʀɲɹʏɻɼʏɲʆʏɲɸʇɼʎ͗
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȶʏʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʙʆʍʏɸʄɸʖʙʆ͗
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ϵͿɃʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲɹʖɸɿʍʏɻ
͙͙
ɷɿɳɽɸʍɼʏʉʐʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ͕
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿʏɸʖʆɿʃʊɸʇʉʋʄɿʍʅʊɶɿɲ
ʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͗
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ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲʎǆůŝŝŝʏʉɲʃʊʄʉʐɽʉʏʅɼʅɲ
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ϭϭͿȳɿɲɷɻʅʊʍɿɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ͗ 
Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɽɲʋɲʌɳʍʖɸɿʏɲ
ɁɲɿɄʖɿ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɷɸʀɶʅɲʏɲ͕ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎɼ

ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋʉʐɽɲ

ʋʌʉʅɻɽɸʑʍɸɿ͕ʏɲʉʋʉʀɲɷɸʆʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿʆɲ 
ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿɲʋʊʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ

ɶʆɻʍɿʊʏɻʏɲʎͼ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ
ɁɲɿɄʖɿ
ɷɻʄʙʆɸɿʋɸʌɲɿʏɹʌʘʊʏɿɽɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʏɲ 
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳɶʆɻʍɿʊʏɻʏɲʎ͘ 
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;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͙͙͙͙͙͙͗
ϭϮͿȳɿɲɷɻʅʊʍɿɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ͗ 
ɁɲɿɄʖɿ
ɀʋʉʌɸʀʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʆɲ

ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ

ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳʋʉʐɹʖʉʐʆɸʃɷʉɽɸʀɲʋʊ
ɸʋʀʍɻʅɲɿʆʍʏɿʏʉʑʏɲɸʄɹɶʖʉʐʋʉɿʊʏɻʏɲʎɼ 

ʐʋɻʌɸʍʀɸʎɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʘʆɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ͕
ʅɸʏɲʉʋʉʀɲɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿɻʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ 

ʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ɸʋɲʄɻɽɸʐʊʅɸʆɻʅɸ
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ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋʌʉʍʃʉʅɿʍʏʉʑʆ͗
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͙͙͙͙͙͙͗
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
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Ⱥɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʆɲ ɁɲɿɄʖɿ

ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳʋʉʐɹʖʉʐʆ

ɸʃɷʉɽɸʀɲʋʊɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʐʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
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ʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿʅɸʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ


ʋʌʊʏʐʋɲɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎ͕

ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʏɻʎ

ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎɶɿɲɳʏʉʅɲʅɸɸɿɷɿʃɹʎ
͙͙͙͙
ɲʆɳɶʃɸʎ͖

ȵɳʆʊʖɿ͕ɸʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎʃɲɿ
ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸʋʉɿɲɳʄʄɲɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳʅɹʍɲ 

ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋʌʉʍʃʉʅɿʍʏʉʑʆʊʍʉʆɲʔʉʌɳ
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Ⱥɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʆɲ ɁɲɿɄʖɿ

ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳʋʉʐɹʖʉʐʆ

ɸʃɷʉɽɸʀɲʋʊɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʐʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
ʋʉʐɴɸɴɲɿʙʆʉʐʆʊʏɿʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎ 

ʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿʅɸʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ

ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɼʋʌʊʏʐʋɲʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ

ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͖
͙͙͙͙
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ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋʌʉʍʃʉʅɿʍʏʉʑʆʊʍʉʆɲʔʉʌɳ

ʏɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲɼʋʌʊʏʐʋɲ

ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͗


;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ȵɳʆɻʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ͗
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͙͙͙͙͙͙͗
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Ƀʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɷɻʄʙʆɸɿʊʏɿ͗
Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎʏʉʐɲʌɿɽʅʉʑ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻ͗
Ʌʄɻʌʉʀʏɲɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɳʃɲɿʖʘʌʀʎ
͙͘
ɷɿɲʃʌʀʍɸɿʎʃʌɿʏɼʌɿɲɼʃɲʆʊʆɸʎʋʉʐ

ʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɸʔɲʌʅʉʍʏʉʑʆɶɿɲʏʉʆ

ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʏʉʐɲʌɿɽʅʉʑʏʘʆʐʋʉʗɻʔʀʘʆ 
ʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʌʊʋʉ͗

ȵʔʊʍʉʆɺɻʏʉʑʆʏɲɿʉʌɿʍʅɹʆɲʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɁɲɿɄʖɿǆůǀ
ɼʄʉɿʋɹʎʅʉʌʔɹʎɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʙʆɸɶɶʌɳʔʘʆ͕ 

ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɶɿɲʃɲɽɹʆɲɲʋʊɲʐʏɳɲʆʉ

ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɷɿɲɽɹʏɸɿʏɲ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɹɶɶʌɲʔɲ͗

ȵɳʆʉʌɿʍʅɹʆɲɲʋʊʏɲɸʆʄʊɶʘ
;ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɲʌʖɼɼʔʉʌɹɲʎ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳɼʄʉɿʋɹʎʅʉʌʔɹʎ
ɹʃɷʉʍɻʎ͕ɸʋɲʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɳʎʏʘʆ
ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ
ɸɶɶʌɳʔʘʆͿ͙͙͙͙͙͙͗ǆůǀŝ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳǆůŝǀ͕ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɶɿɲʏʉʃɲɽɹʆɲ͗
ɀɹʌʉʎs/͗Ɉɸʄɿʃɹʎɷɻʄʙʍɸɿʎ

Ƀʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ͕ɷɻʄʙʆʘɸʋɿʍɼʅʘʎʊʏɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɹʖʘɲʆɲʔɹʌɸɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɲʅɹʌɻȻʹ/sɲʆʘʏɹʌʘɸʀʆɲɿɲʃʌɿɴɼʃɲɿʉʌɽɳʃɲɿʊʏɿɹʖʘʋʄɼʌɻɸʋʀɶʆʘʍɻʏʘʆʍʐʆɸʋɸɿʙʆʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʉɴɲʌʙʆʗɸʐɷʙʆɷɻʄʙʍɸʘʆ͘
Ƀʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ͕ɷɻʄʙʆʘɸʋɿʍɼʅʘʎʊʏɿɸʀʅɲɿʍɸɽɹʍɻ͕ʃɲʏʊʋɿʆɲɿʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʖʘʌʀʎ
ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ͕ʆɲʋʌʉʍʃʉʅʀʍʘʏɲʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳʃɲɿʏɿʎʄʉɿʋɹʎʅʉʌʔɹʎɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʙʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿxlvii͕ɸʃʏʊʎɸɳʆ͗
ɲͿɻɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼɼʉɲʆɲɽɹʏʘʆʔʉʌɹɲʎɹʖɸɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʆɲʄɳɴɸɿʏɲʍʖɸʏɿʃɳ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɲʋɸʐɽɸʀɲʎʅɸʋʌʊʍɴɲʍɻʍɸɸɽʆɿʃɼɴɳʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʍɸʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʃʌɳʏʉʎ
ʅɹʄʉʎɲʐʏɼɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿɷʘʌɸɳʆǆůǀŝŝŝ͘
ɴͿɻɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲɲʌʖɼɼʉɲʆɲɽɹʏʘʆʔʉʌɹɲʎɹʖʉʐʆɼɷɻʍʏɻʆʃɲʏʉʖɼʏʉʐʎʏɲʍʖɸʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲ͘
Ƀʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎɷʀɷʘɸʋɿʍɼʅʘʎʏɻʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɼʅʉʐʍʏ͘͘͘ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎ
ɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎɲʌʖɼʎɼʏʉʐɲʆɲɽɹʏʉʆʏɲʔʉʌɹɲ͕ʊʋʘʎʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʅɹʌʉʎȻ͕ɸʆʊʏɻʏɲȰ͕
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʋʉʃʏɼʍɸɿʋʌʊʍɴɲʍɻʍɸɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʏʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖʘ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏ͘͘͘ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʅɹʌʉʎͬɸʆʊʏɻʏɲͬʍɻʅɸʀʉʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ɉʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐȵʆʏʑʋʉʐɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʙʍɻʎɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏ͘͘͘ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ͗;ʍʐʆʉʋʏɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼ͕ʋɲʌɲʋʉʅʋɼʍʏɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʍʏʉʆɸɽʆɿʃʊ
ʏʑʋʉ͕ɹʆʏʐʋʉʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ͕ɲʌɿɽʅʊʎɲʆɲʔʉʌɳʎͿ͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ʏʊʋʉʎʃɲɿ͕ʊʋʉʐɺɻʏɸʀʏɲɿɼɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ͕ʐʋʉɶʌɲʔɼ;ͲɹʎͿ͙͙͗
ŝ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɲʆɲɽɹʏʉʐʍɲ ɲʌʖɼ ͬɲʆɲɽɹʏʘʆ ʔʉʌɹɲʎ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ;ʉɿͿ ʏɻʎ ;ʏʉʐͿ ʅʀɲʎ ;ɸʆʊʎͿ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉɲʐʏʙʆ
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ŝŝ ȵʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆɲʌʅʉɷʀʘʆ͕ʊʆʉʅɲʃɲɿɸʋʙʆʐʅʉ͕ʊʍɸʎʔʉʌɹʎʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ͘
ŝŝŝ Ȳʄɹʋɸʍʑʍʏɲʍɻʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎ͕ʏɻʎϲɻʎɀɲʂʉʐϮϬϬϯ͕ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏʘʆʋʉʄʑʅɿʃʌʙʆ͕ʏʘʆʅɿʃʌʙʆʃɲɿ
ʏʘʆ ʅɸʍɲʀʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ;ȵȵ > ϭϮϰ ʏɻʎ ϮϬ͘ϱ͘ϮϬϬϯ͕ ʍ͘ ϯϲͿ͘ Ƀɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ɶɿɲ
ʍʏɲʏɿʍʏɿʃʉʑʎʍʃʉʋʉʑʎ͘
Ʌʉʄʑ ʅɿʃʌɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͗ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʋɲʍʖʉʄɸʀ ʄɿɶʊʏɸʌʉʐʎ ɲʋʊ ϭϬ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʉ
ɸʏɼʍɿʉʎʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆʃɲɿͬɼʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐɸʏɼʍɿʉʐɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɲϮɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲɸʐʌʙ͘
ɀɿʃʌɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͗ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɻʉʋʉʀɲɲʋɲʍʖʉʄɸʀ ʄɿɶʊʏɸʌʉʐʎɲʋʊϱϬɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿʏɻʎʉʋʉʀɲʎʉɸʏɼʍɿʉʎ
ʃʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆʃɲɿͬɼʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐɸʏɼʍɿʉʐɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɲϭϬɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲɸʐʌʙ͘
ɀɸʍɲʀɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ͗ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʉʑʏɸ ʋʉʄʑ ʅɿʃʌɹʎ ʉʑʏɸ ʅɿʃʌɹʎ ʃɲɿ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆ
ʄɿɶʊʏɸʌʉʐʎ ɲʋʊ ϮϱϬ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉ ɸʏɼʍɿʉʎ ʃʑʃʄʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏɲ ϱϬ
ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲɸʐʌʙʃɲɿͬɼʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐɸʏɼʍɿʉʐɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɲϰϯɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲɸʐʌʙ͘
ŝǀ ȶʖɸɿɷɻʄɲɷɼʘʎʃʑʌɿʉʍʃʉʋʊʏɻʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɹʆʏɲʇɻɲʏʊʅʘʆʅɸɲʆɲʋɻʌʀɲɼʅɸɿʉʆɸʃʏʉʑʆʏʘʆ
ɲʏʊʅʘʆ͘
ǀ Ɉɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʃɲɿɻʃɲʏɳʏɲʇɻ͕ɸɳʆʐʋɳʌʖʉʐʆ͕ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ͘
ǀŝ ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲʘʎʅɹʄʉʎɹʆʘʍɻʎɼʃʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲʎɼɳʄʄʉʐʋɲʌʊʅʉɿʉʐʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ͘
ǀŝŝ ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿʊʏɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɷɸʑʏɸʌʉɸɷɳʔɿʉʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϴ͞Ʉʍʉʆɲʔʉʌɳʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɸʏʉʐʎʏʀʏʄʉʐʎʍʋʉʐɷʙʆʃɲɿʏɲɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʏʚʏʉʐɀɹʌʉʐʎȻȻʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ɍȻȻ ʏʉʐ Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȱʚ ɼ ʅɸ ʏɻʆ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ͕ ʉɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀ ʔʉʌɸʀʎ͕
ʅʋʉʌʉʑʆʘʍʏʊʍʉʆɲɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎɳʄʄʘʆʔʉʌɹʘʆʅʊʆʉɸɳʆʉɿʏɸʄɸʐʏɲʀʉɿɽɲɸʃʏɸʄɹʍʉʐʆʏɿʎɸʌɶɲʍʀɸʎ
ɼʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ͘͟
ǀŝŝŝɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϳϯ ʋɲʌ͘ ϯ ɲ͕ ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏɲ ɹɶɶʌɲʔɲ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʃɲʏΖ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊ  ɶɿɲ ɸʋɿʏɲʃʏɿʃʉʑʎ ʄʊɶʉʐʎ ɷɻʅʊʍɿʉʐ
ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ͕ʊʋʘʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐɶɸʀɲʎɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘
ŝǆ ɄʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϮʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎͲʋʄɲʀʍɿʉϮϬϬϴͬϴϰϭͬȴȵɉʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ʏɻʎϮϰɻʎɃʃʏʘɴʌʀʉʐϮϬϬϴ͕
ɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʏʉʐʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉʐɸɶʃʄɼʅɲʏʉʎ;ȵȵ>ϯϬϬʏɻʎϭϭ͘ϭϭ͘ϮϬϬϴ͕ʍ͘ϰϮͿ͘
ǆ ɇʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉϳϯʋɲʌ͘ϭ;ɴͿ͘ɇʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊȵȵȵɇ;ȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎȵȵϮϬϭϲͬϳͿɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʘʎ͞ɷɿɲʔɽʉʌɳ͘͟
ǆŝ Ʉʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϯ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ʋɸʌʀ ʏɻʎ ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʎ ʏɻʎ ɷʘʌʉɷʉʃʀɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸʆɹʖʉʆʏɲɿ
ʐʋɳʄʄɻʄʉɿʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆȾʉɿʆʉʏɼʏʘʆɼʏʘʆʃʌɲʏʙʆʅɸʄʙʆʏɻʎȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎȶʆʘʍɻʎ;ȵȵϭϵϱʏɻʎϮϱ͘ϲ͘ϭϵϵϳ͕ʍ͘
ϭͿʃɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎͲʋʄɲʀʍɿʉϮϬϬϯͬϱϲϴͬȴȵɉʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ʏɻʎϮϮɲʎȻʉʐʄʀʉʐ
ϮϬϬϯɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʏɻʎɷʘʌʉɷʉʃʀɲʎʍʏʉʆɿɷɿʘʏɿʃʊʏʉʅɹɲ;ȵȵ>ϭϵϮʏɻʎϯϭ͘ϳ͘ϮϬϬϯ͕ʍ͘ϱϰͿ͘Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ɸʋʀʍɻʎʏɻɷɿɲʔɽʉʌɳʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆ͘ϯϱϲϬͬϮϬϬϳ;ɌȵȾϭϬϯͬȰͿ͕ͨȾʑʌʘʍɻʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎʋʉɿʆɿʃʉʑ
ɷɿʃɲʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʔɽʉʌɳ ʃɲɿ ʏʉʐ Ʌʌʊʍɽɸʏʉʐ ʍʚ ɲʐʏɼʆ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐͩ ;ɲʔʉʌɳ ʍɸ  ʋʌʉʍɽɼʃɻ ʃɲɽʊʍʉʆ ʍʏʉ ʆ͘
ȱʌɽʌʉϳϯʋɲʌ͘ϭɴɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɻʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲͿ͘
ǆŝŝ Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ ʏʘʆ

ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆȾʉɿʆʉʏɼʏʘʆ;ȵȵϯϭϲʏɻʎϮϳ͘ϭϭ͘ϭϵϵϱ͕ʍ͘ϰϴͿ ʊʋʘʎʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉʆ͘ϮϴϬϯͬϮϬϬϬ;ɌȵȾϰϴͬȰͿΗȾʑʌʘʍɻ
ʏɻʎ ɇʑђɴɲʍɻʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ђɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉђɿʃʙʆ ʍʐђʔɸʌʊʆʏʘʆ ʏʘʆ ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆ Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆђɸɲʐʏɼʆɅʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ͘
ǆŝŝŝɄʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɳʌɽʌɲ ϭ ʃɲɿ ϯ ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎͲʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ ʏɻʎ ϭϯɻʎ Ȼʉʐʆʀʉʐ ϮϬϬϮ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʏɻʎʏʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲʎ;ȵȵ>ϭϲϰʏɻʎϮϮ͘ϲ͘ϮϬϬϮ͕ʍ͘ϯͿ͘Ȱʐʏʊʎʉʄʊɶʉʎɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋʀʍɻʎ
ʏɻʆ ɻɽɿʃɼ ɲʐʏʉʐʌɶʀɲ ɼ ʏɻʆ ɲʋʊʋɸɿʌɲ ɸɶʃʄɼʅɲʏʉʎ͕ ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϰ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɲʋʊʔɲʍɻʎͲ
ʋʄɲʀʍɿʉ͘
ǆŝǀɄʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϭʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϱͬϲϬͬȵȾʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ʏɻʎ
ϮϲɻʎɃʃʏʘɴʌʀʉʐϮϬϬϱ͕ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʏɻʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɶɿɲʏɻ
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ʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ɸʍʊɷʘʆ ɲʋʊ ʋɲʌɳʆʉʅɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʏʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲʎ ;ȵȵ > ϯϬϵ ʏɻʎ

Ϯϱ͘ϭϭ͘ϮϬϬϱ͕ʍ͘ϭϱͿ ʋʉʐɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸʅɸʏʉʆ͘ϯϲϵϭͬϮϬϬϴ;ɌȵȾϭϲϲͬȰͿ͞Ʌʌʊʄɻʗɻʃɲɿʃɲʏɲʍʏʉʄɼʏɻʎʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʍʊɷʘʆɲʋʊɸɶʃʄɻʅɲʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʏɻʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʏɻʎʏʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲʎʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͘͟
ǆǀ Ʉʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉϮʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϭϭͬϯϲͬȵȵʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ʏɻʎ
ϱɻʎȰʋʌɿʄʀʉʐϮϬϭϭ͕ɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʃɲɿʏɻʆʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʏɻʎɸʅʋʉʌʀɲʎɲʆɽʌʙʋʘʆʃɲɿɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆ
ɽʐʅɳʏʘʆʏɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎͲʋʄɲʀʍɿʉϮϬϬϮͬϲϮϵͬȴȵɉʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ;ȵȵ>ϭϬϭ
ʏɻʎϭϱ͘ϰ͘ϮϬϭϭ͕ʍ͘ϭͿɻʉʋʉʀɲɸʆʍʘʅɲʏʙɽɻʃɸʍʏɻʆɸɽʆɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲʅɸʏʉʆ͘ϰϭϵϴͬϮϬϭϯ;ɌȵȾϮϭϱͬȰͿΗɅʌʊʄɻʗɻʃɲɿ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʏɻʎɸʅʋʉʌʀɲʎɲʆɽʌʙʋʘʆʃɲɿʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɽʐʅɳʏʘʆɲʐʏɼʎʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͘Η͘
ǆǀŝȸ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ɲʔʉʌɳ ɿɷʀʘʎ͗ ɲͿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ;ȵ͘Ʌ͘ȵͿ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ;Ƀ͘ȵ ʃɲɿ ȵ͘ȵͿ͕ ʏʉʐʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ͕ ɴͿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʆʘʆʑʅʘʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ;Ȱ͘ȵͿ͕ ʏʉʆ
ȴɿɸʐɽʑʆʉʆʏɲɇʑʅɴʉʐʄʉʃɲɽʙʎʃɲɿʊʄɲʏɲʅɹʄɻʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ;ɴʄ͘ʏɸʄɸʐʏɲʀʉɸɷɳʔɿʉʏɻʎʋɲʌ͘ϭʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϳϯͿ
ǆǀŝŝȵʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸʊʍɸʎʔʉʌɹʎʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ͘
ǆǀŝŝŝ

ȵʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸʊʍɸʎʔʉʌɹʎʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ͘

ǆŝǆȵʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸʊʍɸʎʔʉʌɹʎʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ͘
ǆǆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎʋʉʐɹʖɸɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɸʀʅɸʏɸʄɸʍʀɷɿʃɻɲʋʊʔɲʍɻɲʋʊʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʍʑʆɲʗɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɼ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʎ ɷɸ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʖʌɼʍɻ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɸʆʄʊɶʘɲʋʊʔɲʍɻ;ɳʌɽʌʉϳϯʋɲʌ͘ϳʏɸʄɸʐʏɲʀʉɸɷɳʔɿʉͿ
ǆǆŝȿɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʏʘʆ ɸɶʃʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɷɿɲʋʌɲʖɽɸʀ ;ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɲ͕ ʃɲʏU
ɸʇɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ͕ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɳ͘͘͘Ϳ͕ɻɸʋɸʇɼɶɻʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲʃɲʏɲɷɸɿʃʆʑɸɿʏɻʆɸʋɳʌʃɸɿɲʏʘʆʅɹʏʌʘʆʋʉʐʄɼʔɽɻʃɲʆ͘
ǆǆŝŝɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎʔʉʌɹɲʎɸʀʆɲɿȶʄʄɻʆɲʎʋʉʄʀʏɻʎɼɹʖɸɿʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɼʏʉʐʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ͕ʉɿ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ʏʊʍʉ ʏɻʆ ʃʑʌɿɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʋɿʃʉʐʌɿʃɼɲʍʔɳʄɿʍɻ;ɳʌɽʌʉϳϯʋɲʌ͘ϮɷɸʑʏɸʌʉɸɷɳʔɿʉͿ͘
ǆǆŝŝŝ
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϳϯʋɲʌ͘ϯʋɸʌ͘ɲʃɲɿɴ͕ɸʔʊʍʉʆʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊ ʄʊɶʘ ɲɽɹʏɻʍɻʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʔʊʌʘʆ ɼ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʃɲʏ͛ ɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ ɶɿɲ ɸʋɿʏɲʃʏɿʃʉʑʎ ʄʊɶʉʐʎ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ͕
ʊʋʘʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐɶɸʀɲʎ ɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɼͬʃɲɿ  ʊʏɲʆ ʉ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ ɽɲ ɼʏɲʆ ʍɲʔʙʎ
ɷʐʍɲʆɳʄʉɶʉʎ͕ ɿɷʀʘʎ ʊʏɲʆ ʅʊʆʉ ʅɿʃʌɳ ʋʉʍɳ ʏʘʆ ʔʊʌʘʆ ɼ ʏʘʆ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ͕ ɼ ʊʏɲʆ ʉ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ ʔʉʌɹɲʎ ɸʆɻʅɸʌʙɽɻʃɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɲʃʌɿɴɹʎ ʋʉʍʊ ʋʉʐ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʄʊɶʘ
ɲɽɹʏɻʍɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʊʍʉʆɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʔʊʌʘʆɼɸɿʍʔʉʌʙʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎʍɸʖʌʊʆʉ
ʃɲʏɳʏʉʆʉʋʉʀʉɷɸʆɸʀʖɸʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʆɲʄɳɴɸɿʅɹʏʌɲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʏɸʄɸʐʏɲʀʉɸɷɳʔɿʉʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϮʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϳϯ͕ʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆɸʃʋʆʉɼʏɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎɲʀʏɻʍɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎɼʍɸɲʆʉɿʃʏɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎʋʌʉʍʔʉʌɳʎ
ǆǆŝǀ

ȵʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸʊʍɸʎʔʉʌɹʎʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ͘

ǆǆǀɄʋʘʎɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʍʑʆɲʗɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎʍʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎ
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