ΕΕΤΤ
ΑΜ : 01 - 200
Γενική Άδεια
Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών

Διακιρυξθ Συνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ
Αρ. 1396/2019

Για τθν ανάλθψθ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ ςχετικά με
«Εργαςίεσ Ανακαίνιςθσ, Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ»
ςτο Νζο ΚΤΕΡ Αγίασ Ραραςκευισ τθσ
«ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»

(Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 30.000,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.)

Κριτιριο κατακφρωςθσ
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςει μόνο τθσ τιμισ
(CPV: 71314100-3 Ηλεκτρολογικζσ υπθρεςίεσ,

31600000-2 Ηλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ
42512300-1 Συγκροτιματα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ
45331200-8 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων αεριςμοφ και κλιματιςμοφ
45453000-7 Εργαςίεσ γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ
45330000-9 Υδραυλικζσ εργαςίεσ
44411000-4 - Είδθ εγκαταςτάςεων υγιεινισ)

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ

Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ

Τθλζφωνο

FAX

Λ. Μεςογείων 395

info@elta-courier.gr

210.60.73.000

210.60.73.100
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1.1

Στοιχεία Ανακζτοντα Φορζα - Οριςμοί

Επωνυμία

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Λ. Μεςογείων 395

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

15343

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL 301

Τθλζφωνο

210 6073044

Φαξ

210 60 73 193

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@elta-courier.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Κομματάσ Κωνςταντίνοσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

https://www.elta-courier.gr

Είδοσ Ανακζτοντοσ Φορζα – Κφρια Δραςτθριότθτα
Θ εταιρεία Ταχυμεταφορζσ ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι κυγατρικι των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων - ΕΛΤΑ και
δραςτθριοποιείται ςτθν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι αγορά των ταχυμεταφορϊν - courier services
(ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ του άρκρου 13 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ).
- Οργανωτικι δομι Ανακζτοντοσ Φορζα
Αποφαςιςτικό Πργανο: Το Συμβοφλιο Διεφκυνςθσ του ανακζτοντοσ φορζα το οποίο είναι αρμόδιο
αποφαςιςτικό όργανο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και για όλεσ τισ αποφάςεισ κατά το ςτάδιο
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ): Το αρμόδιο- για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθ
διεξαγωγι τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ- ςυλλογικό
όργανο του ανακζτοντοσ φορζα, το οποίο
ςυγκροτείται ειδικά για τον ςκοπό αυτό. Το ωσ άνω όργανο ζχει γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ.
Επιτροπι Ραραλαβισ (ΕΡ): Το αρμόδιο για τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν ςυλλογικό όργανο του
ανακζτοντοσ φορζα, το οποίο ςυγκροτείται ειδικά για τον ςκοπό αυτό
Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων (ΕΕΕ) : Το αρμόδιο για τθν εξζταςθ των υποβλθκειςϊν ενςτάςεων κατά
τθ διεξαγωγι τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ςυλλογικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα, το οποίο
ςυγκροτείται ειδικά για τον ςκοπό αυτό. Το ωσ άνω όργανο ζχει γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
- Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ www.elta-courier.gr
- Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτθν Ζδρα του ανακζτοντοσ φορζα ςτθν Ακινα (Λ.
Μεςογείων 395, 153 43 Αγ. Ραραςκευι, Θμιϊροφο, Δ/νςθ Οικονομικισ & Διοικθτικισ
Λειτουργίασ, μζχρι τισ 30/04/2019 , θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00.
- Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να
κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια επιτροπι
του ανακζτοντοσ φορζα προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.
1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ - Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του άρκρου 327 του ν. 4412/2016, «Συνοπτικόσ
Διαγωνιςμόσ».
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Ανακζτων Φορζασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω
ςφμβαςθ ζργου κα βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2019.
1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ και φωτιςμοφ,
κλιματιςμοφ και εξαεριςμοφ και ειδϊν υγιεινισ, θ παροχι εργαςιϊν οικοδομικισ καταςκευισ και
ανακαίνιςθσ κακϊσ και υδραυλικισ αποκατάςταςθσ αναφορικά με το νζο ΚΤΕΡ Αγίασ Ραραςκευισ το
οποίο ςτεγάηεται ςτο ίδιο κτίριο με τα νζα γραφεία Διοίκθςθσ του ανακζτοντοσ φορζα.
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:
ΤΜΘΜΑ 1: «Ραροχι οικοδομικϊν και λοιπϊν εργαςιϊν Ανακαίνιςθσ»,
εκτιμϊμενθσ αξίασ 15.700,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.

ΤΜΘΜΑ 2: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Ηλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ & Φωτιςμοφ»,
εκτιμϊμενθσ αξίασ 8.300,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.

ΤΜΘΜΑ 3: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ & Εξαεριςμοφ»,
εκτιμϊμενθσ αξίασ 6.000,00 ΕΥΩ, πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι και παραπάνω ι και το ςφνολο των τμθμάτων.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) :
71314100-3 Ηλεκτρολογικζσ υπθρεςίεσ,
31600000-2 Ηλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ
42512300-1 Συγκροτιματα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ
45331200-8 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων αεριςμοφ και κλιματιςμοφ
45453000-7 Εργαςίεσ γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ,
45330000-9 Υδραυλικζσ εργαςίεσ
44411000-4 - Είδθ εγκαταςτάςεων υγιεινισ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα για κάκε υπθρεςία ςτο άρκρο 6
(Διάρκεια Σφμβαςθσ) τθσ Διακιρυξθσ και ςυγκεκριμζνα
α)Τριάντα (30) θμζρεσ για το Τμιμα 1
β) Δεκαπζντε (15) θμζρεσ για το Τμιμα 2
γ) Δεκαπζντε (15) θμζρεσ για το Τμιμα 3
Επιςθμαίνεται ότι θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί για χρονικό διάςτθμα ζωσ και 50% τθσ αρχικισ
διάρκειασ, εφόςον δικαιολογείται θ παράταςθ (λχ κακυςτζρθςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τθν εκτζλεςθ
εργαςιϊν άλλου ςυνεργείου).
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 37.200,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 %
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 30.000,00 ΦΡΑ : € 7.200,00).
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
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Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει μόνο
τθσ τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»
 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και Συναφείσ Διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ
εργαςιακζσ ςχζςεισ» και ιδίωσ το άρκρο 68 αυτοφ.
 του νζου Γενικοφ κανονιςμοφ για τθν προςταςία Δεδομζνων (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/679 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/EK),
 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
 Κακϊσ και θ από 2887/17-04-2019 απόφαςθ Σ.Δ., δυνάμει τθσ οποίασ εγκρίκθκαν θ ανάλθψθ τθσ
υποχρζωςθσ, θ Συγγραφι Υποχρεϊςεων και καταρτίςτθκαν οι Προι τθσ Διακιρυξθσ.
 Τον προχπολογιςμό του Ανακζτοντοσ Φορζα οικονομικοφ ζτουσ 2019, ςτον οποίο κα προβλεφκεί
ςχετικό κονδφλι για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςθσ.
1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτα Γραφεία του ανακζτοντοσ φορζα ςτθν Ακινα (Λ. Μεςογείων
395, 153 43 Ακινα, Θμιϊροφοσ, Δ/νςθ Οικονομικισ & Διοικθτικισ Λειτουργίασ μζχρι τισ 30/04/2019 ,
θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00.
Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να κατακζςουν
ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια επιτροπι του ανακζτοντοσ
φορζα προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.
Στθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι
εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων

Σελίδα 5

1.6

Δθμοςιότθτα

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντοσ φορζα, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : https://www.elta-courier.gr ςτθν διαδρομι : https://www.elta-courier.gr/news, ςτισ 17/04/2019.
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ A' του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:





θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί



το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ [ΤΕΥΔ]

θ παροφςα Διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματά τθσ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν γίνονται εγγράφωσ, ταχυδρομικϊσ, μζςω φαξ ι email.
Θ θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε όλα τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν
ςτθν παραπάνω διαδικτυακι πφλθ και ςτθν θλεκτρονικι ιςτοςελίδα https://www.elta-courier.gr.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτοφν διευκρινίςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ, το αργότερο μζχρι και επτά (7) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
προςφορϊν. Το αργότερο μζχρι και τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των προςφορϊν, θ εταιρεία κα απαντιςει. Τα ανωτζρω αιτιματα υποβάλλονται εγγράφωσ,
ταχυδρομικϊσ, μζςω φαξ ι email.
Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν ι διευκρινίςεων που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν
δεν εξετάηονται.
Το αποφαςιςτικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα κα απαντιςει ταυτόχρονα και ςυγκεντρωτικά ςε όλεσ
τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του διαςτιματοσ που αναφζρεται παραπάνω και ςε όλουσ όςουσ
ενδιαφζρονται για τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό. Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να
απευκφνονται ςτο αποφαςιςτικό όργανο του ανακζτοντοσ φορζα. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε
οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Υπθρεςίασ.
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τον ανακζτοντα φορζα, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Θ εγγυιςθ τθσ παραγράφου 4.1 εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β' και γ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι
ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν,
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ
ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν
φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Θ εγγφθςθ αυτι περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται
θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται
και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ,
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ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.

Σα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν
παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα
με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου
1926/3 Ιανουαρίου 1927 “Περί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω
Σαμείω Παρακατακθκϊν και Δανείων” (βλ. υπ’ αρικ. πρωτ. 2756/23.5.2017 ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΗΤ, ΑΔΑ:
7ΝΡΟΞΣΒ-795).
Ο Ανακζτων Φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι του Ανακζτοντοσ Φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
4. Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων του Ανακζτοντοσ Φορζα, δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι
ςτο διαγ/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι προσ αυτιν, δραςτθριότθτα.
Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςε:
 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ
δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42ε του Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριϊν» ςε
ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 παρ.1 του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει
 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων όπωσ
δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.
2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.2.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.2.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) ο ανακζτων φορζασ γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ:
αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ.
Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.2.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 280 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
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επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.2.2.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.2.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.3 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα για
το Τμιμα 1 να αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με παρεχόμενεσ οικοδομικζσ εργαςίεσ και
εργαςίεσ ανακαίνιςθσ , για το Τμιμα 2 να αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με προμικεια
και εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ & φωτιςμοφ, για το Τμιμα 3 να αςκοφν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα ςυναφι με προμικεια και εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ & αεριςμοφ ςτο οποίο καλοφνται να
υποβάλουν προςφορά.
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2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τριϊν (3)
τελευταίων ετϊν (2016, 2017 και 2018) κατϋελάχιςτον του 100% του φψουσ τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ (προ ΦΡΑ) ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ για το οποίο κα υποβάλλουν προςφορά (προ
Φ.Ρ.Α.).
2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ , να ζχουν εκτελζςει για κάκε
τμιμα, τρεισ (3) ςυμβάςεισ ςυναφοφσ αντικειμζνου αξίασ τουλάχιςτον είκοςι χιλιάδων ευρϊ (20.000,00€).
2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Δεν απαιτείται θ απόδειξθ των εν λόγω προτφπων.
2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
α. Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
β. Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
γ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.8 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.8.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ:
α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και
β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο
από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/1611-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
Με δεδομζνο ότι θ προσ ανάκεςθ ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τμιματα και τα κριτιρια επιλογισ
ποικίλλουν από τμιμα ςε τμιμα, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ζνα ΤΕΥΔ για κάκε τμιμα εκτόσ αν από το
ζνα ΤΕΥΔ προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να ςυμμετάςχει ςε όλα τα τμιματα για τα οποία
υποβάλει προςφορά.
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Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του
ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Τα λοιπά αποδεικτικά μζςα προςκομίηονται μόνο από τον προςωρινό μειοδότθ, κατά το ςτάδιο πριν τθν
κατακφρωςθ. Κατ’ εξαίρεςιν, ο Ανακζτων Φορζασ δφναται δια τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ να
ηθτιςει ζνα ι και περιςςότερα ι όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά, εφόςον κρίνει ότι με τον τρόπο αυτό
κα διευκολυνκεί θ διαδικαςία.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2.2.3.1 τθν περίπτωςθ 2.2.3.2 γ’ και τθν περίπτωςθ
2.2.3.4 περ. (β) εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 2.2.3.2 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ
τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα
ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,
γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τισ παρ. 2.2.4 ζωσ 2.2.7, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι τουσ,
δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ανακζτων φορζασ που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω
αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω
οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα,
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 του
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι
ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 γ’ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ή αίτησης
συμμετοχής.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ δεν εκδίδεται
ακόμθ το ωσ άνω πιςτοποιθτικό ι ςε χϊρεσ που δεν εκδίδεται ςχετικό πιςτοποιθτικό, αυτό
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ, ι ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ που είναι εγκαταςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Ειδικότερα και μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2.2.3.2
γ’ αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ
του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.
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δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ,
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι άλλου επαγγελματικοφ φορζα, με το οποίο κα πιςτοποιείται
αφενόσ θ εγγραφι τουσ ς' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, που να είναι ςυναφζσ με το
δθμοπρατοφμενο αντικείμενο.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι
υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
παρζχων υπθρεςίεσ. Σε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο διαγωνιηόμενοσ δεν υποχρεοφται ςε
δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ (ι που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του
τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ), τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν
ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ δθλϊςεισ.
Εάν οι επιχειριςεισ λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςχετικά με τισ ηθτοφμενεσ
υπθρεςίεσ, για το χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν,
υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά
το διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.).
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν:
Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία
αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ παροφςθσ διαδικαςίασ για τθν οποία υποβάλλει τθν προςφορά, και κα
αναφζρεται ο κατάλογοσ ςχετικϊν υπθρεςιϊν που εκτελζςτθκαν ι εκτελοφνται τθν τελευταία 3ετία από
τον υποψιφιο όπωσ περιγράφονται παραπάνω ςτο άρκρο 2.2.6, με αναφορά:
ςτθν αξία τθσ ςφμβαςθσ, το αντικείμενό τθσ, τθ χρονικι διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, τουσ
εργοδότεσ, τα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτον ανάδοχο τθσ ςφμβαςθσ, ςυνοδευόμενθ εάν μεν ο αποδζκτθσ
είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, εάν δε (ο
αποδζκτθσ) είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του φορζα αυτοφ ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο τθσ
ςχετικισ Σφμβαςθσ ι εάν δεν υφίςταται ζγγραφθ ςφμβαςθ τιμολόγια κακϊσ και με προςκόμιςθ
διαπιςτευμζνθσ εκτζλεςθσ που κα ςυνοδεφονται από ςυςτατικι επιςτολι καλι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν
από τον κφριο του αναδόχου.
Β.5. Δεν προβλζπεται θ υποβολι δικαιολογθτικοφ για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ1, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
1

Επιςθμαίνεται ότι από 1.1.2015 καταργικθκε θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο Φφλλο Εφθμερίδασ Κυβερνιςεωσ
των αποφάςεων των ανωνφμων εταιρειϊν και υποκαταςτάκθκε με υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΘ. και ςυνεπϊσ, από 1.1.2015 αρκεί θ προςκόμιςθ δθμοςιευμζνων καταςτατικϊν ςτον ωσ άνω
διαδικτυακό τόπο.
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ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
Ρροςκομίηονται επί ποινι αποκλειςμοφ:
α) όλα τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 για
κάκε φορζα που διακζτει τθν χρθματοοικονομικι ι επαγγελματικι / τεχνικι ικανότθτα ςτον Υποψιφιο,
β) τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια, που ο τρίτοσ διακζτει ςτον προςφζροντα,
γ) τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι διακζτει τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι /
τεχνικι ικανότθτα, που ο τρίτοσ διακζτει ςτον προςφζροντα και
δ) απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςισ του, με τθν
οποία ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία:
κα εγκρίνεται θ ςυνεργαςία με τον Υποψιφιο και θ παροχι προσ τον Υποψιφιο τθσ
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ
διάκεςθ του Υποψθφίου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι
λεπτομερισ και να αναφζρεται κατ’ ελάχιςτον ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για
το Ζργο και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ του Ζργου,
κα δεςμεφεται ρθτά να διακζςει ςτον Υποψιφιο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
Σφμβαςθσ,
κα δθλϊνεται το πρόςωπο που κα ζχει τθν εξουςία να υπογράφει δεςμευτικά για τον οικονομικό
φορζα όλα τα ζγγραφα που απαιτοφνται για το Διαγωνιςμό, περιλαμβανομζνων και των εγγράφων που
αποδεικνφουν τθ δζςμευςθ του οικονομικοφ φορζα ζναντι του Υποψθφίου,
κα δεςμεφεται, ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ «…» αναδειχκεί ανάδοχοσ, να ςυνεργαςτεί
αποκλειςτικά μαηί του, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται
από κοινοφ με τον υποψιφιο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ότι κατά το χρόνο
υποβολισ των προςφορϊν ο προςωρινόσ μειοδότθσ δεν πλθροφςε τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, εν
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αντικζςει με όςα ζχει δθλϊςει ςτο ΤΕΥΔ, ενϊ κατά το χρόνο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ
πλθροί τισ προχποκζςεισ, αποκλείεται από τθ διαδικαςία.
2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει
μόνο τθσ τιμισ.
2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα
Ραραρτιματα αυτισ, για το ςφνολο των προκθρυχκείςων υπθρεςιϊν ι και τμιματοσ/τμθμάτων αυτισ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Τα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα
αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία,
εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
Οι προςφορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε
με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι
φωτοτυπία ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 92 του Ν. 4412/2016.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτα Γραφεία του ανακζτοντοσ φορζα ςτθν Ακινα (Λ.
Μεςογείων 395, 153 43 Αγ. Ραραςκευι , Θμιϊροφοσ, Δ/νςθ Οικονομικισ & Διοικθτικισ Λειτουργίασ μζχρι
τισ 30/04/2019 , θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00.
Οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ πρζπει μζχρι τθν παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να κατακζςουν
ζγγραφθ προςφορά. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια επιτροπι του ανακζτοντοσ
φορζα προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.
Στθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνοι
εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων.
2.4.2.2. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
κατάκεςθσ προςφοράσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά του ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.
Στο κυρίωσ φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι:


Θ λζξθ "προςφορά"



Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ
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Θ θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν.



Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ



Τα ςτοιχεία του αποςτολζα, περιλαμβανομζνων των ςτοιχείων επικοινωνίασ (διεφκυνςθ,
τθλζφωνο, φαξ, email κλπ.)

Στον κυρίωσ φάκελο εμπεριζχονται δφο (2) επιμζρουσ υποφάκελοι, επίςθσ ςφραγιςμζνοι, οι οποίοι
περιλαμβάνουν τα εξισ:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Οι
προςφορζσ υποβάλλονται ςε πρωτότυπο και ζνα (1) αντίγραφο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 257 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ με τθν προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ άλλουσ διαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά του, ο
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ’ αυτϊν τθν ζνδειξθ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι λοιποί διαγωνιηόμενοι. Θ
Υπθρεςία δεν αποκαλφπτει πλθροφορίεσ που του ζχουν διαβιβάςει οι προςφζροντεσ και τισ οποίεσ ζχουν
χαρακτθρίςει ωσ εμπιςτευτικζσ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ αφοροφν, ιδίωσ, τα τεχνικά ι εμπορικά απόρρθτα
και τισ εμπιςτευτικζσ πτυχζσ των προςφορϊν. Σε περίπτωςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ ΕΔΔ δεν
δικαιολογείται ο εμπιςτευτικόσ χαρακτιρασ πλθροφοριϊν που ζχουν από τον υποψιφιο χαρακτθριςτεί ωσ
τζτοιεσ, θ ΕΔΔ ηθτά από τον υποψιφιο εντόσ ευλόγου προκεςμίασ να άρει τον εμπιςτευτικό
χαρακτθριςμό. Αν ο υποψιφιοσ εμείνει ςτον εμπιςτευτικό χαρακτιρα των ςχετικϊν ςτοιχείων τθσ
προςφοράσ του, θ ΕΔΔ δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ να απορρίψει τθν προςφορά αυτι ωσ
απαράδεκτθ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) Το ΤΕΥΔ,
και
β) τθν τεχνικι προςφορά.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τον ανακζτοντα φορζα με το κεφάλαιο “Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων” του Ραραρτιματοσ Ι
τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται
και από τθν οποία κα προκφπτει ότι είναι ςφμφωνοι με τουσ κανόνεσ τζχνθσ που επιβάλλει θ ςχετικι
ελλθνικι και κοινοτικι νομοκεςία, οι επίςθμοι κρατικοί φορείσ και θ παροφςα Διακιρυξθ. Ρεριλαμβάνει
ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (λ.χ. προςπζκτουσ, τεχνικά φυλλάδια ι δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ),
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν.
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
2.4.4.1 Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο «Οικονομικι
Ρροςφορά».
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ
ΙΙΙ ανάλογα με το Τμιμα/τα για τα οποία επικυμοφν να υποβάλλουν οικονομικι προςφορά.
2.4.4.2 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι οικονομικισ προςφοράσ με αρνθτικι ζκπτωςθ, δθλαδι προςφορά με
τιμζσ μεγαλφτερεσ του Ρροχπολογιςμοφ.
2.4.4.3 Οι προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδασ αναγράφονται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Οι ανωτζρω
προςφερόμενεσ τιμζσ μονάδασ αναγράφονται ςτο ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ που υπογράφεται
από τον υποψιφιο και προςδιορίηεται θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ αςυμφωνίασ των μεταξφ τουσ ςτοιχείων υπεριςχφει το αναγραφόμενο ολογράφωσ ποςό και με
διόρκωςθ ςτο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ προκφπτει θ προςφερόμενθ τιμι του υποψθφίου.
2.4.4.4 Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ, κα αναγράφονται δε ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. Σε περίπτωςθ
αςυμφωνίασ των μεταξφ τουσ ςτοιχείων υπεριςχφει το αναγραφόμενο ολογράφωσ ποςό.
2.4.4.5 Ο Ανακζτων Φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, αυτοί δε, υποχρεοφνται
να παρζχουν αυτά.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 310 του ν.
4412/2016 και
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον
ανακζτοντα φορζα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δζκα (10)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον ανακζτων
φορζα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο ανακζτων φορζασ κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
Ο Ανακζτων Φορζασ με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
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α) θ οποία δεν κατατίκεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2.
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ.
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 310 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και ςτθν
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων
που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν
Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:












α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ μονογράφονται και ςφραγίηονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά,
ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν
αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και
τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ
των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και
ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν
κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
ε) Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ανακζτων φορζασ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ.
Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ μπορεί να καλεί εγγράφωσ
τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ
ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τον ανακζτων φορζα, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ πιο
πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και
των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν
ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία,
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Α` 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ
δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με
νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το
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πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ
υποβλθκεί. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ
των οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ
φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ
διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, είναι υποχρεωτικι για
τον ανακζτοντα φορζα, αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των
δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.
Εφόςον ο υποψιφιοσ δεν παράςχει διευκρινιςεισ ι οι διευκρινιςεισ που παράςχει δεν κρικοφν
επαρκείσ, θ προςφορά του κρίνεται απαράδεκτθ.
Ο ανακζτων φορζασ ελζγχει ςε κάκε περίπτωςθ, τθ γνθςιότθτα τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ που προςκομίηει ο Ανάδοχοσ και δεν αποδίδει τθν εγγφθςθ που ζχει ιδθ ςτα χζρια του πριν
τθν ανωτζρω διαπίςτωςθ.
Αν διαπιςτωκεί πλαςτότθτα εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ (θ πλαςτι εγγφθςθ
δεν κεωρείται ωσ εγγφθςθ – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιηόμενοι κα αποκλείονται από τον διαγωνιςμό, ενϊ
ο Ανάδοχοσ κα κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 327 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μια απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου
του ανακζτοντοσ φορζα, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ αποςτζλλει ςχετικι ζγγραφθ πρόςκλθςθ ςτον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δέκα (10) ημερών από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν,
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8
αυτισ.
Δικαιολογθτικά τα οποία εξακολουκοφν να είναι εν ιςχφ δεν απαιτείται να επαναπροςκομιςτοφν.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα
από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι
παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν
το ςτάδιο κατακφρωςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.Πςοι
υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ αποκλείεται, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντοσ φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ
του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
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i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν τθν
υποβολι τθσ προςφοράσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντα φορζα για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ότι
πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντοσ φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν και τθ
διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του ανακζτοντοσ φορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του
προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να
προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά
ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό
50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Ο Ανακζτων Φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε όςουσ δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά,
ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ επζρχονται μετά τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ
προκεςμίασ άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ τθσ παρ. 3.5 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ζνςταςθσ ςε περίπτωςθ
απόρριψθσ αυτισ.
Ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντασ
προκεςμία που δεν κα υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Κατά το ςτάδιο αυτό επιτρζπεται, κατόπιν
ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ/ του ανακζτοντοσ φορζα και του προσ ον θ κατακφρωςθ
προςωρινοφ αναδόχου, θ μείωςθ του προςφερόμενου τιμιματοσ.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα
που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Ο Ανακζτων Φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
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ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
3.5

Ζνςταςθ

Κατά πράξεων ι παραλείψεων του αποφαινόμενου οργάνου του ανακζτοντοσ φορζα δίνεται θ
δυνατότθτα άςκθςθσ ζνςταςθσ μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ
διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016,
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ, θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά
μζςα. Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ο ανακζτων φορζασ αποφαςίηει πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ ζνςταςθσ δεν απαιτείται θ κατάκεςθ παραβόλου.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων. Ρζραν από τθν
ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ
προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, πλζον ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.
4.2

Συμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτον Ανακζτοντα Φορζα
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτον Ανακζτοντα Φορζα κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτον Ανακζτοντα Φορζα, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτον
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Ανακζτοντα Φορζα κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. Ο εργολάβοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται
αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων για τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν
και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςφμφωνα με τθν παρ.11 του άρκρου 24 του Ν.3996/2011 όπωσ αυτι
αντικατζςτθςε τθν περίπτ. β' του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 6 του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010.
Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ
χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ
διακιρυξθσ, για τθν υποκατάςταςι του απαιτείται απόφαςθ του Ανακζτοντοσ Φορζα, θ οποία εκδίδεται
φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Κατά τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ ο
ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει όλα τα δικαιολογθτικά που αντίςτοιχα τουσ είχε προςκομίςει ο αρχικόσ
υπεργολάβοσ προσ απόδειξθ τθσ επάρκειασ – ικανότθτά τουσ, τα οποία ελζγχονται από τθ Διευκφνουςα
Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που το αίτθμα αντικατάςταςθσ υποβλθκεί πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
αρμόδιο όργανο για τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τθν ειςιγθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι είναι θ
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.
4.4.3. Ο Ανακζτων Φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 253 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 336 του
ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

4.5.1. Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ' φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ (Δ/νςθ Ραραγωγικισ
Λειτουργίασ & Υποδομϊν) ι άλλωσ από τθν υπθρεςία θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του ανακζτοντοσ
φορζα. Θ ανωτζρω υπθρεςία ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαςιςτικό όργανο για όλα τα ηθτιματα που
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 337.
4.5.2. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για χρονικι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ επαφξθςθ του οικονομικοφ
και φυςικοφ αντικειμζνου, για χρονικό διάςτθμα ζωσ το 50% τθσ αρχικισ διάρκειασ. Θ πρόβλεψθ αυτι
τίκεται ςε περίπτωςθ αντικειμενικισ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
4.5.3. Ρζραν των παραπάνω περιπτϊςεων τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και των περιπτϊςεων
επουςιωδϊν τροποποιιςεων, ωσ ριτρα τροποποίθςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ διάταξθσ του άρκρου 337
παρ.1 περ. α του Ν. 4412/2016 νοείται θ δυνατότθτα αυξομείωςθσ επιμζρουσ άρκρων του τιμολογίου
μελζτθσ (ανά Τμιμα) ςε ποςοςτό ζωσ 30% τθσ αρχικισ δαπάνθσ, χωρίσ προςαφξθςθ του ςυνολικοφ
οικονομικοφ αντικειμζνου. Για τθ διαδικαςία αυτι ςυντάςςεται ςχετικόσ πίνακασ από τον Ανάδοχο ο
οποίοσ ελζγχεται από τθν επίβλεψθ και εγκρίνεται από το αποφαςιςτικό όργανο του Ανακζτοντα Φορζα.
4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.6.1. Ο Ανακζτων Φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 337 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ αμοιβι του Αναδόχου αφορά ςτθν εξόφλθςθ του οικονομικοφ αντιτίμου, όπωσ αυτό κα
προςδιορίηεται ςτθν Σφμβαςθ όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν οικονομικι προςφορά του. Το ςυμβατικό
τίμθμα υπόκειται ςε μθδενικι αναπροςαρμογι κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
5.1.2. Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ υποβάλει κάκε είκοςι (20) θμζρεσ λογαριαςμό που περιλαμβάνει
αναλυτικι επιμζτρθςθ εργαςιϊν και προμθκευόμενων ειδϊν. Ο λογαριαςμόσ ελζγχεται από τθν επίβλεψθ
εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι του. Σε περίπτωςθ που διαφωνεί θ επίβλεψθ τον επιςτρζφει
εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ι τον διορκϊνει, γνωςτοποιϊντασ τισ διορκϊςεισ ςτον ανάδοχο. Κατά τθσ
πράξθσ ο ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αςκιςει ζνςταςθ ενϊπιον του αποφαςιςτικοφ οργάνου του
Ανακζτοντα Φορζα. Κατόπιν τθσ ζγκριςθσ του λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ εκδίδει ςχετικό τιμολόγιο.
5.1.4. Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ
παραλαβισ, κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου του Εργοδότθ (Τμιμα Λογιςτθρίου). Για
τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο ι το
αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα ςε περίπτωςθ αυτοδίκαιθσ παραλαβισ,
εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και
ποιοτικισ παραλαβισ (ι τθν αυτοδίκαιθ παραλαβι) και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε
επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ προςκόμιςθσ των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, θ
ςυνολικι προκεςμία των εξιντα (60) θμερϊν για τθν εξόφλθςι του παρατείνεται αναλόγωσ και θ
πλθρωμι του κα γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν αυτϊν,
άλλωσ ο Εργοδότθσ κακίςταται υπεριμεροσ κατά τα ανωτζρω.
5.1.5. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν πλθρωμι κάκε μινα είναι θ προςκόμιςθ εκ μζρουσ του
Αναδόχου ςτθν ταμειακι υπθρεςία του Εργοδότθ, των αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ ι και όςα λοιπά δικαιολογθτικά προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ. Τα ωσ άνω
δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομιςκοφν εντόσ των προκεςμιϊν εξόφλθςισ του, ςφμφωνα με όςα ειδικά
ορίηονται παραπάνω ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του παρόντοσ. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των
ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, ο Εργοδότθ δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ
τουσ.
5.1.6. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του αναδόχου προσ τον Εργοδότθ, για τισ οποίεσ
δεν υπάρχει ρφκμιςθ, παρακρατείται το ποςό των οφειλϊν από τθν αμοιβι του.
5.1.7. Στισ ανωτζρω προκεςμίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων
και ζλλειψθ δικαιολογθτικϊν εκ’ μζρουσ του αναδόχου (με αποκλειςτικι υπαιτιότθτά του).
5.1.8. Tθν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Θ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 306 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2 Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εισ
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Ανακζτοντα Φορζα.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν / ενδιαμζςων
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ
ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ
προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με
τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τον ανακζτοντα φορζα το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.
5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του Ανακζτοντοσ
Φορζα, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, ανεξάρτθτα
από τον χαρακτιρα τθσ ςφμβαςθσ ωσ διοικθτικισ ι ωσ ιδιωτικοφ δικαίου, επιλφεται με τθν άςκθςθ
προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται θ ςφμβαςθ.
Ραρζκταςθ αρμοδιότθτασ δεν επιτρζπεται. Αν θ ςφμβαςθ εκτελείται ςτθν Ρεριφζρεια δφο ι
περιςςότερων Διοικθτικϊν Εφετείων, αρμόδιο κακίςταται αυτό που κα επιλζξει ο προςφεφγων ι ο
ενάγων.
Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Δεν απαιτείται θ
τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ
δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
αρμόδια Διεφκυνςθ (Δ/νςθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ και Υποδομϊν), θ οποία και κα ειςθγείται ςτο
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 337 του ν.
4412/2016.
6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν επομζνθσ τθσ υπογραφισ τθσ για
το Τμιμα 1 και δεκαπζντε (15) θμζρεσ για τα τμιματα Β και Γ.
6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
6.3.1. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι θ Διευκφνουςα Υπθρεςία και
δθ θ Διεφκυνςθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ και Υποδομϊν. Ρροσ το ςκοπό αυτό ορίηει επιβλζποντα τθσ
ςφμβαςθσ ζναν εκ των υπαλλιλων τθσ Διεφκυνςθσ ι ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ υπαλλιλου με τθν
κατάλλθλθ ειδικότθτα, υπάλλθλο άλλθσ Διεφκυνςθσ. Αντικείμενο τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ είναι να
γνωμοδοτεί για κάκε κζμα που ανακφπτει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και ιδίωσ επί τθσ παράταςθσ
του ςυμβατικοφ χρόνου, κάκε άλλθσ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου.
6.3.2. Με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του Ανακζτοντα Φορζα ςυγκροτείται τριμελισ
Επιτροπι Ραραλαβισ Συμβατικοφ Αντικειμζνου αποτελοφμενθ από τρεισ (3) υπαλλιλουσ, με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ. Αντικείμενο τθσ Επιτροπισ αυτισ είναι θ τμθματικι και ςυνολικι παραλαβι των
παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Η οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί μετά το πζρασ αυτϊν.
6.3.3. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ,
θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται
οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται
για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων.
6.3.4. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων
και
ςυνεπϊσ
αν
μποροφν
οι
τελευταίεσ
να
καλφψουν
τισ
ςχετικζσ
ανάγκεσ.
6.3.5. Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω ορίηονται τα ακόλουκα: α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι,
δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου,
μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν
ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ
παραλαβισ,
ςφμφωνα
με
τα
αναφερόμενα
ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ν. 4412/2016.
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6.3.6. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ ι πρωτόκολλο
με παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.7. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ Ραραλαβισ. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με ζκπτωςθ
επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του Ανακζτοντοσ Φορζα, φςτερα
από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν
με άλλεσ, που να είναι, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται
από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε
ποινικζσ ριτρεσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
6.4.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του
τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.5

Αναπροςαρμογι τιμισ

Δεν προβλζπεται ριτρα αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ εταιρεία Ταχυμεταφορζσ ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι κυγατρικι των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων - ΕΛΤΑ και
δραςτθριοποιείται ςτθν ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι αγορά των ταχυμεταφορϊν - courier services
(ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ του άρκρου 13 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ).
Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ αφοροφν το υπό ςφςταςθ ΚΤΕΡ Αγίασ Ραραςκευισ (κυρίδα-διαλογι-διανομι) ,
το οποίο ςυςτεγάηεται ςτο κτίριο κεντρικισ Διοίκθςθσ του Ανακζτοντοσ φορζα ςε ειδικά διαμορφωμζνο
χϊρο ςτο ιςόγειο.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου
ΜΕΟΣ Α – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
Οι ςυνολικζσ αλλά και οι επιμζρουσ τιμζσ ωσ ανάγραφονται ςτουσ κάτωκι πίνακεσ Τιμολογίων Μελζτθσ
για τα 3 (τρια) τμιματα που αφοροφν τθν προμικεια και εγκατάςταςθ βαςικϊν υπθρεςιϊν ςτο ΚΤΕΡ,
αφοροφν πλιρωσ ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ ςφμφωνεσ με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και
περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ δαπάνεσ υλικϊν, εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, μθχανθμάτων, κλπ.
για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα προσ τουσ όρουσ του παρόντοσ τιμολογίου και των
λοιπϊν τευχϊν δθμοπράτθςθσ κακϊσ και κάκε δαπάνθ ζςτω και μθ ρθτά κακοριηομζνθ αλλά απαραίτθτθ
για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν αυτϊν, ςε κάκε δε περίπτωςθ ςτισ υπόψθ τιμζσ περιζχονται και τα
εξισ:
1. Θ αξία όλων των απαιτουμζνων υλικϊν, επί τόπου των ζργων και ετοίμων προσ χριςθ,
ενςωματωμζνων και μθ, κυρίων και βοθκθτικϊν, που οπωςδιποτε απαιτοφνται και που είναι απαραίτθτα
για τθν πλιρθ εκτζλεςθ και ζντεχνθ εμφάνιςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα προσ τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τουσ όρουσ των ςτοιχείων των ζργων ζςτω και αν δεν κακορίηονται ρθτά ςτο τιμολόγιο.
2. Θ δαπάνθ λόγω φκοράσ και απομείωςθσ των υλικϊν εν γζνει.
3. Θ δαπάνθ προςζγγιςθσ όλων των υλικϊν μζχρι τα ςθμεία χρθςιμοποίθςισ τουσ, οι μεταφορζσ,
φορτϊςεισ και εκφορτϊςεισ με οποιοδιποτε μζςο και οι τυχόν δαπάνεσ δθμιουργίασ ι βελτίωςθσ τθσ
προςπζλαςθσ του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που απαιτοφνται για τθν λιψθ των ςχετικϊν
αδειϊν προςζγγιςθσ θ κατάλθψθσ χϊρων. Ειδικότερα ςτισ προεργαςίεσ, αποξθλϊςεισ και κακαιρζςεισ,
ςτθ δαπάνθ περιλαμβάνεται θ με οιονδιποτε τρόπο κακαίρεςθ, ςυλλογι και απομάκρυνςθ των αχριςτων
υλικϊν (χειρωνακτικό ι μθχανικό μζςον, ανυψωτικζσ πλατφόρμεσ εργαςίασ, μζςα αποκομιδισ,
ςυγκζντρωςθσ, μεταφοράσ και απομάκρυνςθσ) κατά χρόνο ποφ επιτρζπεται από τισ αρχζσ και που
διευκολφνει και δεν παρεμποδίηει τθν λειτουργία των λοιπϊν υπθρεςιϊν του κτιρίου.
4. Οι δαπάνεσ για τθν καταβολι θμερομιςκίων και ςυναφϊν προσ αυτά ειςφορϊν και επιβαρφνςεων
(ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΞΕ, κλπ), που αφοροφν τθν εκτζλεςθ όλων των κυρίων και βοθκθτικϊν εργαςιϊν για τθν πλιρθ
και ζντεχνθ εκτζλεςθ των ζργων.
5. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των απαιτουμζνων για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ μθχανθμάτων, ιτοι
μιςκϊματα, απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω θμεραργιϊν από οποιαδιποτε
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αιτία, θ επιβάρυνςθ λόγω επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα
αςφάλιςτρα αυτϊν κακϊσ και θ απόςβεςθ τουσ.
6. Οι κάκε φφςεωσ δαςμοί και φόροι, τα γενικά και επιςφαλι ζξοδα και το εργολαβικό όφελοσ του
αναδόχου κλπ. Ωσ γενικά και επιςφαλι ζξοδα του αναδόχου και του παντόσ είδουσ προςωπικοφ του
κεωροφνται ενδεικτικά: μιςκοί, αποηθμιϊςεισ, ζξοδα κίνθςθσ, κζρμανςθσ, φδρευςθσ, φωτιςμοφ, ιατρικισ
περίκαλψθσ, ενοικίων, ζξοδα ζκδοςθσ ι ανανζωςθσ των πάςθσ φφςεωσ αιτουμζνων αδειϊν (πλθν τθσ
οικοδομικισ αδείασ του ζργου εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτα τεφχθ), ζξοδα για τυχόν ανάλθψθ τθσ
επίβλεψθσ από πλευράσ μθχανικοφ του αναδόχου (εφόςον του ηθτθκεί), ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ
διακιρυξθσ και ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου κακϊσ και φόροι, τζλθ, δαςμοί και ειςφορζσ υπζρ του
δθμοςίου και τρίτων και λοιπζσ οποιαςδιποτε φφςεωσ επιβαρφνςεισ για ζξοδα εγγυιςεων και τόκουσ ωσ
και για ζξοδα κίνθςθσ κεφαλαίων, ζξοδα αποκικευςθσ και διαφφλαξθσ των πάςθσ προζλευςθσ και είδουσ
υλικϊν, ζξοδα χαράξεων και παντόσ είδουσ καταμετριςεων, επιμετριςεων, πιςτοποιιςεων (ςτα
απαιτοφμενα αντίγραφα), ζξοδα για κάκε είδουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ των υλικϊν και των εργαςιϊν
κ.λ.π., για εκπόνθςθ προγράμματοσ καταςκευισ του ζργου, θ δαπάνθ εκτζλεςθσ των δοκιμϊν
εγκαταςτάςεων, ζξοδα φωτογραφιςεων του ζργου, ζξοδα κακαριςμοφ τοφ εργοταξίου, ζξοδα
τοποκζτθςθσ και διάλυςθσ και αποκομιδισ προςτατευτικϊν καταςκευϊν και περιφραγμάτων τθσ ηϊνθσ
του ζργου, ζξοδα για τθν λιψθ όλων των μζτρων αςφαλείασ και τθν εκπόνθςθ των ςχετικϊν μελετϊν
μζτρων αςφαλείασ (π.χ. μελζτθ ςτατικι για τα ικριϊματα, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.)
ζξοδα για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ περιβάλλοντοσ, ζξοδα αςφάλιςθσ ι αποηθμίωςθσ ατυχθμάτων
του αναδόχου του προςωπικοφ του ι τρίτων, ζξοδα για τθν προμικεια, προςκόμιςθ, φκορά και
αποκόμιςθ εργαλείων και μθχανθμάτων ζξοδα για επεξεργαςίεσ, μεταφορζσ, φκορζσ, τοποκετιςεισ και
αποξθλϊςεισ των ικριωμάτων και κάκε άλλθ δαπάνθ του αναδόχου που δεν περιλαμβάνεται ςτα
προθγοφμενα αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ςφμφωνα και προσ τα
οριηόμενα του Ν.4412/16 κακϊσ και ςτα ςυμβατικά τεφχθ, για τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου.
7. Στισ τιμζσ περιλαμβάνονται και οι ενδεχόμενεσ πρόςκετεσ αποηθμιϊςεισ του προςωπικοφ για τισ
περιπτϊςεισ που οι εργαςίεσ εκτελοφνται ςε απογευματινζσ ι νυκτερινζσ ϊρεσ & όςεσ φορζσ το απαιτεί θ
αςφάλεια και θ καλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων του κτιρίου.
8. Κατά τον υπολογιςμό των τιμϊν των εργαςιϊν κα ζχουν λθφκεί υπόψθ οι ςυνκικεσ εκτζλεςισ τουσ
και θ απαραίτθτθ προχπόκεςθ να μθν προξενθκοφν ηθμιζσ από τθ ςκόνθ ςτα μθχανιματα και τισ
εγκαταςτάςεισ του κτιρίου.
9. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τμιμα τθσ όλθσ εργολαβίασ, χωρίσ πρόςκετθ
αποηθμίωςθ, ςε περίπτωςθ που κα κρικεί ςκόπιμο για τθν οικονομία του ζργου.
10. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ να ανοίξει τρφπεσ και αυλάκια ςε
δοκάρια , τοίχουσ και μπετά κ.λ.π. οικοδομικά ςτοιχεία αφοφ ηθτιςει τθν ζγγραφθ άδεια τθσ επίβλεψθσ
και να τισ αποκαταςτιςει πλιρωσ.
11.
Ο εργολάβοσ τόςο κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν και μετά το πζρασ του ζργου οφείλει να
κακαρίηει το εργοτάξιο και να απομακρφνει τα άχρθςτα υλικά με δικζσ του δαπάνεσ
12.
Ο εργολάβοσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν, οφείλει να παραδϊςει ςτον εργοδότθ, ςειρά
φωτογραφιϊν ςε όλα τα ςτάδια τθσ καταςκευισ από όλουσ τουσ χϊρουσ.
Εργαςίεσ που εκτελοφνται προσ διευκόλυνςθ του εργολάβου όπωσ π.χ. αποξιλωςθ υπαρχοφςθσ
καταςκευισ για διζλευςθ ςωλινων, γίνεται πάντοτε μετά από ζγκριςθ τθσ επίβλεψθσ, θ δαπάνθ
κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ςτο τίμθμα και θ αποκατάςταςθ ςτθν αρχικι κατάςταςθ γίνεται με ευκφνθ
και δαπάνθ του εργολάβου.
10. Στισ τιμζσ μονάδοσ των εργαςιϊν περιζχεται το ποςοςτό γενικϊν εξόδων, οφζλουσ κ.λπ. του
αναδόχου.
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11. Για τθν κοςτολόγθςθ των επί μζρουσ αλλά και επί του ςυνόλου υπθρεςιϊν , οι ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοί φορείσ δφνανται να επιςκεφκοφν και ςε θμζρα και ϊρα που κα οριςτεί από τθν αρμόδια
υπθρεςιακι λειτουργία του ανακζτοντοσ φορζα (Δ/νςθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ και Υποδομϊν – Τομζασ
Κτρίων , Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ) μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ (i.charalampidis@eltacourier.gr) , τον χϊρο εγκαταςτάςεων του κτιρίου και ςφμφωνα με τα ςχζδια και χριςιμα ζγγραφα που
κα τουσ δοκοφν μζςω του ςυςτιματοσ ςε θλεκτρονικι μορφι ,ιτοι ςε ειδικά διαμορφωμζνα αρχεία και
ςυγκεκριμζνα τα κάτωκι:
 Μελζτθ αρχιτεκτονικϊν
 Μελζτθ Ενεργθτικισ και Ρακθτικισ Ρυροπροςταςίασ
 Μελζτθ Θλεκτρολογικϊν και Φωτιςμοφ
 Μελζτθ Κλιματιςμοφ και Αεριςμοφ
 Ρίνακασ 3 –ΙΚΑ
 Ρίνακασ προςμζτρθςθσ και προδιαγραφϊν

ΜΕΟΣ Β – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
ΤΜΗΜΑ 1 «Ραροχι οικοδομικϊν και λοιπϊν εργαςιϊν Ανακαίνιςθσ »
1.1.- ΧΟΝΟΣ ΡΕΑΤΩΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ
Ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ για τισ υπθρεςίεσ του τμιματοσ 1 «Ραροχι οικοδομικϊν και λοιπϊν εργαςιϊν
Ανακαίνιςθσ» είναι τριάντα (30) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

ΤΜΗΜΑ 2: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Ηλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ & Φωτιςμοφ»
2.2.- ΧΟΝΟΣ ΡΕΑΤΩΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ
Ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ για τισ υπθρεςίεσ προμικειασ – εγκατάςταςθσ ςχετικά με το τμιμα 2
«Ρρομικεια-εγκατάςταςθ θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ και φωτιςμοφ» είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από
τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.

ΤΜΗΜΑ 3: «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ & Αεριςμοφ»
3.1.- ΧΟΝΟΣ ΡΕΑΤΩΣΗΣ ΕΓΑΣΙΩΝ
Ο χρόνοσ αποπεράτωςθσ για τισ υπθρεςίεσ προμικειασ – εγκατάςταςθσ ςχετικά με το τμιμα 3
«Ρρομικεια- εγκατάςταςθ κλιματιςμοφ και αεριςμοφ» είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
ΜΕΟΣ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.- Χρθματοδότθςθ από ιδίουσ πόρουσ του Ανακζτοντοσ Φορζα.
2.-Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. : 30.000€
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Ραράρτθμα ΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1 «Ραροχι Οικοδομικϊν και Λοιπϊν εργαςιϊν ανακαίνιςθσ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΡΑΟΧΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

Αποξιλωςθ και απομάκρυνςθ υφιςτάμενου δαπζδου
τφπου laminate και υπερυψωμζνου βάκρου (χϊροσ
καταςτιματοσ και χϊροσ προςωπικοφ)

m

Καταςκευι εςωτερικϊν χωριςμάτων μεταξφ
καταςτιματοσ και χϊρου προςωπικοφ από γυψοςανίδα.

m

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ διπλισ γυάλινθσ πόρτασ
τφπου securite με φεγγίτθ
διαςτάςεων 1.50 x 3.00
(φψοσ πόρτασ 2.20 – φεγγίτθσ 80εκ.)
Επίςτρωςθ κυρίων χϊρων (κατάςτθμα – χϊροσ
προςωπικοφ) με πλακάκι χρϊματοσ ανοιχτό γκρι,
προτεινόμενων διαςτάςεων 60 x 60εκ.
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ οροφισ ορυκτϊν ινϊν ςτον
χϊρο προςωπικοφ και τον αποκθκευτικοφ χϊρο ιςογείου

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ςε €

2

85

400,00

2

4,5

400,00

1

2.500,00

τεμ.

m

2

90

2.500,00

m

2

~80

1.800,00

Επιςκευι Υδραυλικϊν, Αντλίεσ υπογείου, Είδθ Υγιεινισ
Χρωματιςμοί τοίχων καταςτιματοσ με τα χρϊματα τθσ
εταιρικισ εικόνασ και χρωματιςμόσ λοιπϊν χϊρων
ιςογείου με λευκό χρϊμα.
Τοποκζτθςθ αυτοκόλλθτθσ βινυλικισ μεμβράνθσ και
μεμβράνθσ αμμοβολισ ςτο εςωτερικό υαλοςτάςιο του
καταςτιματοσ
Διαςτάςεων 4.40 x 3.00μ
Τοποκζτθςθ τρςδιάςτατου λογότυπου εταιρείασ με
κοπτικά
πάχουσ 3εκ. ςε λευκό χρϊμα
ενδεικτικι προτεινόμενθ διάςταςθ 1.50 x 1.00
Τοποκζτθςθ ςτεγάςτρου αλουμινίου ςτθν είςοδο του
καταςτιματοσ με μεταλλικζσ αντθρίδεσ
Διάςταςθσ 0.90 x 1.25
ςε ματ τελείωμα χρϊματοσ ral7005

3.500,00
1.700,00

m

2

13,2

900,00

1.000,00

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
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15.700,00

ΤΜΗΜΑ 2 «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Ηλεκτρολογικοφ Εξοπλιςμοφ & Φωτιςμοφ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΑΣ
Θλεκτρολογικζσ και λοιπζσ εργαςίεσ θλεκτροφωτιςμοφ
και θλεκτροδότθςθσ καταςτιματοσ και υπογείων
αποκθκευτικϊν χϊρων και χϊρων υγιεινισ (WC)
Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων
φκορίου ψευδοροφισ ορυκτισ ίνασ Τ8
4x18W με θλεκτρονικό Ballast

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ςε €

7.500,00

Τεμ.

10

ΣΥΝΟΛΟ

800,00

8.300,00

ΤΜΗΜΑ 3 «Ρρομικεια – Εγκατάςταςθ Κλιματιςμοφ και Εξαεριςμοφ»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ
ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ

ΡΟΣΟΤΗΤΑ

Κλιματιςμόσ καταςτιματοσ (Ψφξθ & Θζρμανςθ) και
Εξαεριςμόσ υπογείων χϊρων (αποκικεσ & WC)

ΜΕΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ ςε €

6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
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6.000,00

Ραράρτθμα ΙΙΙ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ
Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ ςυμπλθρϊνουν τον κάτωκι πίνακα για το τμιμα ι τα τμιματα που κα
υποβάλλουν τθν αντίςτοιχθ προςφορά ι και ςε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ άνω του ενόσ τμιματοσ
ςυμπλθρϊνουν το πεδίο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΦΟΑ ΥΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το ςφνολο των
τμθμάτων
ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

Α/Α

1.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ

ΡΟΣΦΟΑ
ΤΜΗΜΑ 1
(ΡΟ Φ.Ρ.Α.)

ΡΟΣΦΟΑ
ΤΜΗΜΑ 2,
(ΡΟ Φ.Ρ.Α.)

ΡΟΣΦΟΑ
ΤΜΗΜΑ 3
(ΡΟ Φ.Ρ.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΡΟΣΦΟΑ
ΥΡΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
(ΡΟ ΦΡΑ)

1396/2019 - Εργαςίεσ
Ανακαίνιςθσ, Οργάνωςθσ και
Λειτουργίασ»
ςτο Νζο ΚΤΕΡ Αγίασ
Ραραςκευισ
ΦΡΑ 24 %

ΣΥΝΟΛΟ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

Ακινα, …/…/…..

Ο προςφζρων
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – ΚΑΤΟΨΗ ΚΤΕΡ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
- Κωδικόσ Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 50096
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λ. Μεςογείων 395/ Αγ. Ραραςκευι/ 153 43
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Κομματάσ Κωνςταντίνοσ
- Τθλζφωνο: 210 60 73 172
- Θλ. ταχυδρομείο: hqsup02@elta-courier.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) : www.elta-courier.gr
Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV):
71314100-3 Ηλεκτρολογικζσ υπθρεςίεσ,
31600000-2 Ηλεκτρολογικόσ Εξοπλιςμόσ
42512300-1 Συγκροτιματα κζρμανςθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ
45331200-8 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων αεριςμοφ και κλιματιςμοφ
45453000-7 Εργαςίεσ γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ
45330000-9 Υδραυλικζσ εργαςίεσ
44411000-4 Είδθ εγκαταςτάςεων υγιεινισ
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: 50096
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε υπθρεςίεσ - Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τον ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει):
*……+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι
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παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ
λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι
βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

Σελίδα 42

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι
εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν
παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία
υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
2. δωροδοκία
3. απάτθ
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο
είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που παρατίκενται
ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία
ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
εξακολουκεί να ιςχφει;
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

Εάν ναι, αναφζρετε:
α)
Θμερομθνία
τθσ
καταδικαςτικισ
απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον
λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ:

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +

β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο οικονομικόσ *+ Ναι *+ Πχι
φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να αποδεικνφουν τθν
αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου
αποκλειςμοφ («αυηοκάθαρζη»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:
*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να -[.......................]
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θ) δεν ζχουν υποβλθκεί εισ βάροσ του μζςα ςε εγγράφων): *……+*……+*……+
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν και πριν από
τθν θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ τθσ
προςφοράσ:
- τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται,
ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ»
ςοβαρότθτασ,
οι
οποίεσ
προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ
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ελζγχουσ, ι
- δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ
εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ
ελζγχουσ.
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο ανακζτων φορζασ
ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ:
1) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν *……+,*……+*…+νόμιςμα
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
2) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
3) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1 Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

3) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
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ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

Μζροσ V: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν.
β) ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ του ανακζτοντα
φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά
των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+
του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο
και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.
Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΗΣ ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
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