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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
«Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηεζλνύο Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ
Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, νρεκάησλ – κεραλεκάησλ ηνπ Γ. Αηγηαιείαο (ΦΙΛΟΓΗΜΟ ΙΙ)».

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ
Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
2.

Σνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο -

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/07-06-2010),φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
3. Σνπ Ν. 3463/2006/Α‟114 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»
4.

Σνπ Ν.3861/2010 Φ.Δ.Κ. 112Α/13-7-2010: «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ

112/Α/13-07-2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Σνπ Ν. 4013/2011 πεξί «χζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
ζήκεξα.
6.

Σνπ Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Ζ. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο

Ννκνζεζίαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
7. Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014),
8. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο

(ελζσκάησζε ηεο

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
9. Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν» θαζψο
10. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ145/Α/2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».

(Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-16):
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11. Σελ 158/2016 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ

Έγθξηζε

«Δληαίνπ

Δπξσπατθνχ Δληχπνπ Πξνκεζεηψλ» (Δ.Δ.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 γηα
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ θαη ηελ
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15

ΔΑΑΓΖΤ

«Οδεγίεο

ζπκπιήξσζεο

Δληαίνπ

Δπξσπατθνχ

Δληχπνπ Πξνκεζεηψλ (Δ.Δ.Δ.Π.)”.
12.

Σελ ΚΤΑ

1191/2017

(ΦΔΚ

969/β/22-03-2017) ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ-Γηθαηνζχλεο

(θξάηεζε πνζνζηνχ χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
(Α.Δ.Π.Π.).
13. Σε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 16 άξζξνπ 47 Ν.4472/17 κε βάζε ηελ νπνία ε δεκνζίεπζε
ηεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ αληηθαζηζηά

ηελ

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο

ζην Σεχρνο

Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ε νπνία παχεη λα ηζρχεη
ιφγσ έθδνζεο ηεο Τ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΔΚ 1781/23.5.2017 η.Β )
14. Σελ κε αξ. 57654/22.5.2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Φ.Δ.Κ 1781/23.5.2017 η.Β‟) «Ρχζκηζε
ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.
15. Σελ κε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
16. Σνπ Ν.4555/19-07-2018 «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Βειηίσζε

ηεο νηθνλνκηθήο

θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.

[Πξφγξακκα

«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»].
17. Σε 136/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:ΧΕΦ6Χ6Υ-ΦΤΑ) απνθαζίζζεθε
α)ε ππνβνιή
πξνκήζεηα

αίηεζεο

ρξεκαηνδφηεζεο

ζην

πξφγξακκα

ΦΗΛΟΓΖΜΟ

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ -Μεραλεκάησλ

δαπάλεο 460.000,00€

β)

ε

απνδνρή

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο

ΗΗ

γηα

ηελ

πξνυπνινγηδφκελεο

απφ

ην

πξφγξακκα

ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ, κε κέγηζην φξην ρξεκαηνδφηεζεο ηηο 295.000,00€ θαη γ) ε έγθξηζε
θάιπςεο κε ίδηνπο πφξνπο ηεο νηθνλνκηθήο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ
πξνυπνινγηζκνχ

ηεο

πξνηεηλφκελεο

πξνκήζεηαο

θαη

ηνπ

αλψηαηνπ

ηνπ
νξίνπ

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξφζθιεζεο.
18. Σελ κε Α.Π.:26814/8-6-2018 απφθαζε ΤΠΔ (ΑΓΑ:7Τ15465ΥΘ7-ΥΚΤ) γηα ηελ Έληαμε
Πξάμεο ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο ζην

Πξφγξακκα «ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ» κε πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο

295.000,00€ γηα ηελ «πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ -Μεραλεκάησλ».
χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε Πξάμε

ν δηθαηνχρνο Γήκνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο

παξαπάλσ Πξάμεο ζα απνξξνθήζεη πξψηα ηνπο πφξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ΑΔ
055 (2017Δ05500010) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ίδηνη πφξνη ηνπ Γήκνπ.
19. Σε 487/2018 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ ΧΗΕ9Χ6Υ-ΓΑΗ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε
ε κειέηε 100/2018 ν πξνυπνινγηζκφο θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο κε αληηθείκελν
ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
(ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ)»,πξνυπνινγηζκνχ 460.000,00€, κε ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνχ Γηεζλνχο
Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ
20. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 18REQ003784906
2018-10-04.
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21. Σε κε αξηζκφ 100/2018 κειέηε, αξκνδίσο ζπληαρζείζα απφ ηελ Γ/λζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ γηα ηελ «πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ -Μεραλεκάησλ»,
πξνυπνινγηζκνχ 460.000,00€, γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ κε ηε δηελέξγεηα
Αλνηρηνχ Γηεζλνχο Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ κε ρξήζε ΔΖΓΖ.
22. Σελ ππ‟ αξηζκ. 1107/26-10-2018

Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ( άξζξα 203 θαη 206

ηνπ λ. 4555/2018 «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η») κε ηελ νπνία εγθξίζεθε θαη δηαηέζεθε ε πίζησζε ζε βάξνο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ θαη
έιαβε ΑΓΑΜ 18REQ003908016 2018-10-29 (εγθεθξηκέλν αίηεκα).
23. Σε κε αξηζκφ 297/2018 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:63Γ9Χ6Υ-030)
κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη φξνη Γηαθήξπμεο Αλνηρηνχ Γηεζλνχο Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ
πνπ αθνξά ηε ¨ πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ -Μεραλεκάησλ ¨
πξνυπνινγηζκνχ 460.000,00€ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ.
24. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο
27εο Απξηιίνπ 2016,

γηα

ηελ

πξνζηαζία

ησλ

θπζηθψλ

πξνζψπσλ

έλαληη

ηεο

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ (έλαξμε ηζρχνο νδεγίαο απφ 25/05/2018).
ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Αλνηθηφ

Γηεζλή

Ζιεθηξνληθφ

Γηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ

«πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ -Μεραλεκάησλ», εθηηκψκελεο αμίαο
460.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ. κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο:
Οκάδα Α:
Ρπκνπιθνχκελν κεράλεκα θιαδνηεκαρηζηήο (ζξπκκαηηζηήο θιαδηψλ) κε αξπάγε. Ο
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 133.064,52€ ζπλ
31.935,48€ γηα Φ.Π.Α. 24%. πλνιηθά δειαδή 165.000,00€ . CPV 16600000-κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςεο
πξνζθνξά (ρακειόηεξε ηηκή).
Οκάδα Β:
Πεηξειαηνθίλεην πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ κεράλεκα (θιάξθ) κε ηθαλφηεηα αλχςσζεο 2,5
ηφλσλ, κέγηζηε αλχςσζε 3,3m. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη
ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 24.193.55€ ζπλ 5.806,45€ γηα Φ.Π.Α. 24%. πλνιηθά δειαδή
30.000€. CPV 42415110-2. Με θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε
πξνζθνξά .
Οκάδα Γ:
Φνξησηή

πιαγίαο

νιίζζεζεο

ειαζηηθνθφξνο

κε

αλαδεπηήξα

κπεηνχ.

Ο

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 48.387,10€ ζπλ
11.612,90€ γηα Φ.Π.Α. 24%. πλνιηθά δειαδή 60.000,00€ . CPV 43210000-8. Με
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά .

Οκάδα Γ:
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Δθζθαθέαο-Φνξησηήο

ηζφηξνρνο

ιαζηηρνθφξνο

κε

ιεπίδα

πξνψζεζεο.

Ο

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο, αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 108.870,97€ ζπλ
26.129,03€ γηα Φ.Π.Α. 24%. πλνιηθά δειαδή 135.000,00€. CPV 43210000-8. Με
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά .
Οκάδα Δ:
Φνξηεγφ φρεκα 4Υ4 αλνηρηφ αλαηξεπφκελν 6,5Σ Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο,
αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζην πνζφ ησλ 56.451,61€ ζπλ 13.548,39€ γηα Φ.Π.Α. 24%.
πλνιηθά δειαδή 70.000,00€. CPV 34134200-7 Με θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε
ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο
γηα φιεο ηηο νκάδεο (νρήκαηα θαη κεραλήκαηα), ή γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά, φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.64-7131.001.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(ΔΖΓΖ)

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ έιαβαλ πζηεκηθφ Αξηζκφ:
Οκάδα Α:

65934 ,

Οκάδα

Β:

65936

Οκάδα Γ:

65937

Οκάδα Γ:65938

Οκάδα Δ: 65939 ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπο φξνπο πνπ
πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Καλέλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ. Σα
ειεθηξνληθά,

ζρεηηθά

αηηήκαηα

παξνρήο

δηεπθξηλίζεσλ

ππνβάιινληαη

ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο

πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr,

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ... Αηηήκαηα παξνρήο

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο

ζην

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα
πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην

ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα
παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ
ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ην αξγφηεξν
ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ
πξνζθνξψλ.
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ ππφ πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ, Ορεκάησλ -Μεραλεκάησλ παξέρνληαη απφ ηνλ θ. Μηραιφπνπιν Βαζίιεην ζην
ηει.:2691025555 εζση.149
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ
Πόλθ
Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ
Χώρα
Σθλζφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο
Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)
ΑΡΘΡΟ 1ν: Υξφλνο θαη ηξφπνο
Ο

δηαγσληζκφο

ζα

Διμοσ Αιγιαλείασ
Ανδρζου Λόντου 34
Αίγιο
25100
Ελλάδα
26910 22978
26910 22978
prom@aigialeia.gov.gr
Μαρία Ραμπαβίλα- Αικατερίνθ Σρίτςα
www.aigialeia.gov.gr

ππνβνιήο πξνζθνξψλ

πξαγκαηνπνηεζεί

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ

κε

Γεκνζίσλ

ρξήζε

ηεο

πιαηθφξκαο

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)

ηνπ

Δζληθνχ

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη

απφ

νηθνλνκηθνχο

ηνπο

θνξείο

ειεθηξνληθά,

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζε κνξθή
αξρείνπ .pdf, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/16 (άξζξα 36 θαη 37)

θαη ηελ κε αξ.

56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο
θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»».
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (EΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr, χζηεξα απφ πξνζεζκία ηξηάληα πέληε (35) εκεξψλ, απφ ηελ
εκεξνκελία απνζηνιήο ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο πξνθήξπμεο
ζχκβαζεο(άξζξν 27 παξ.1 ηνπ Ν. 4412/2016).

ΓΗΚΣΤΑΚΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ζκεξνκελία

ΣΟΠΟ

ΑΠΟΣΟΛΗ

αλάξηεζεο

ηεο έλαξμεο

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

δηαθήξπμεο

ζηε ππνβνιήο

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΤΜΒΑΗ

πύιε

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ

www.promitheus
Δ..Η.ΓΗ.

ηνπ

Καη
14.00κ.κ

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΣΗΝ δηαδηθηπαθή πχιε πξνζθνξψλ
5/11/2018ΕΚΔΟΕΩΝ ηνπ8 ΚΖΜΓΖ
/ 11 /2018
8 /11 /2018
ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΡΟΦΟΡΑ
Γηαδηθηπαθή

.gov.gr

Ζκεξνκελία

ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ
10 / 12 / 2018

ώξα θαη ώξα 19.00κ.κ

18PROC003964936 2018-11-07
Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(Δ..Ζ.Γ.Ζ..),

κέζσ

ηεο

Γηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, 4 εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
ησλ πξνζθνξψλ δειαδή ηελ 14 Γεθεκβξίνπ
Όζνη

νηθνλνκηθνί

θνξείο

επηζπκνχλ

2018 θαη ώξα 10.00 π.κ.

λα

ιάβνπλ

κέξνο

ζην

δηαγσληζκφ

πξέπεη

λα

ππνβάιινπλ πξνζθνξά ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ΔΖΓΖ κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

Κάζε Οηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο γηα φια ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα, ή κφλν γηα
κέξνο απηψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο

ζην

χζηεκα.

ε

πεξηπηψζεηο

ηερληθήο

αδπλακίαο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

ΔΖΓΖ,

ε

αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
Ο

ρξφλνο

ππνβνιήο

ηεο

πξνζθνξάο

θαη

νπνηαδήπνηε

ειεθηξνληθή

επηθνηλσλία

κέζσ

ηνπ

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηελ κε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)».
ΑΘΡΟ 2ν: Σεχρε δεκνπξάηεζεο

Σα τεφχθ δθμοπράτθςθσ που αποτελοφν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ προμικειασ κατά ςειρά ιςχφοσ
είναι:
α. Η διακιρυξθ
β. Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)
γ. Η Σεχνικι Ζκκεςθ
δ. Σο Σεφχοσ Σεχνικών Προδιαγραφών
ε. Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ
ςτ. Σο τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου
η. Η Γενικι υγγραφι των Τποχρεώςεων
ΑΡΘΡΟ 3ν: Γιψζζα δηαδηθαζίαο
3.1 Σα

έγγξαθα

ηεο

ζχκβαζεο

ζπληάζζνληαη

ππνρξεσηηθά

ζηελ

ειιεληθή

γιψζζα

θαη

πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί
ε ειιεληθή έθδνζε . Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή
γιψζζα.
3.2. Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα

ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ

ειιεληθή

γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο
5.10.1961,πνπθπξψζεθεκεηνλ1497/1984(Α'188).
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Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ππνρξενχληαη λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή

γιψζζα

επηθπξσκέλε

είηε

απφ

πξφζσπν

αξκφδην

θαηά

ηηο

δηαηάμεηο

ηεο

εζληθήο

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην
έγγξαθν.
Δπίζεο

φια

ηα δεκφζηα

έγγξαθα

πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο

νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη

πνπ ζα

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα,

θαη

ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ
ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ.
θαη 53

ηνπ

Κψδηθα

πεξί

Γηθεγφξσλ,

είηε

απφ

νξθσηφ

κεηαθξαζηή

ηεο

ρψξαο

πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
3.3 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφην λφκηκν
επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο

ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν

έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ.
3.4. Ζ

πξνθνξηθή επηθνηλσλία

κε ηελ

αλαζέηνπζα

αξρή,

θαζψο

θαη

κεηαμχ

απηήο

θαη ηνπ

αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη
ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ. Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο (ζε φιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο) θαη ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία.
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ΑΡΘΡΟ 4 : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Α. Γεθηνί ζην δηαγσληζκό
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην
άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄147), φπσο πεξηγξάθνληαη θαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο,
έρνπλ:
(α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο
πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν
ηεο παξνχζεο.
(β) ελψζεηο πξνζθεξφλησλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη
επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
(γ) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
(δ) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζεο
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ
λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ν δηαγσληζκφο εθφζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα
ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν είλαη
εγθαηεζηεκέλνη, έρνπλ δηθαίσκα λα παξέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δελ απνξξίπηνληαη κε
κνλαδηθή αηηηνινγία ην γεγνλφο φηη, δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν
πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έπξεπε λα είλαη είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα.
ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ. Γελ απαηηείηαη νη ελ ιφγσ ελψζεηο λα
πεξηβιεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ή ηελ αίηεζε
ζπκκεηνρήο. Όκσο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε
πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
Οη ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ είηε εηαηξεηψλ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, αξθεί λα ππνβάιινπλ ππεχζπλε
δήισζε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ζα επηιεγνχλ ζα ζπζηήζνπλ θνηλνπξαμία ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή
λνκνζεζία. Σα µέιε ηεο έλσζεο επζχλνληαη έθαζηνο, έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αιιειεγγχσο
θαη εηο νιφθιεξν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη απηφλνκα ή καδί κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
ζην δηαγσληζκφ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο πξνζθνξέο.
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Β. Δγγξαθή νηθνλνκηθώλ θνξέσλ -ππνβνιή πξνζθνξώλ
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα
εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.ΓΖ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr)
αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο:
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν
«Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο

θαη

απνδερφκελνη

ηνπο

φξνπο

ρξήζεο

ηνπ)

ηαπηνπνηνχκελνη

σο

εμήο:

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη
κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα http://www.promitheus.gov.gr/ρξήζηε θαη θσδηθφ
πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ
ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο -ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ
δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ

(ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο

ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζ νλ γίλεη ε
ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο
Γηεχζπλζεο

Πνιηηηθήο

Πξνκεζεηψλ

ηεο

Γεληθήο

Γηεχζπλζεο

Κξαηηθψλ

Πξνκεζεηψλ.

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ
ηε Γ.Γ.Δ. απνζηέιινληαο:
είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
είηε

έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε
επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ
εκεξψλ

θαη

ζε

έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα

ππεξεζία.
Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο - ρξήζηεο ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο - ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη
απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο
εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο - ρξήζηεο ιακβάλεη
ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ
ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε
πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ςεθηαθά ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο
κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
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ΑΡΘΡΟ 5 : πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο
Γηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr,

ηνπ

Δ..Ζ.ΓΖ..

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη κέρξη

Αηηήκαηα

παξνρήο

θαη έμη (6) εξγάζηκεο

εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ,
κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζε φζνπο δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά
δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ
αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα, ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε
κνξθή αξρείνπ .pdf, κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν
ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ
εμεηάδνληαη.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν δχν (2) εξγάζηκεο

εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν: Υξφλνο θαη ηξφπνο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία έρνπλ πξφζβαζε ζηα
έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά
πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΔΚ Β‟
1317/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 7ν: Λφγνη απνθιεηζκνχ - Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ - Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ
1. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ
πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ
Ν.4412/2016. Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο
ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο - πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Έλσζεο
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο -πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε
κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),
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δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο - πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή
εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4
απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο

αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011,
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο -πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011 ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην
λ. 4198/2013 (Α' 215 ).»
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο, ε πεξίνδνο απηή
αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο
2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο
α) Όηαλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο
εζληθή λνκνζεζία

ή ηελ

ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη

ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ
ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ
ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
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Γελ

απνθιείεηαη

απφ

ην

δηαγσληζκφ

φηαλ

ν

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
β) ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο: αα) ηξεηο (3)
πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ
ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ
πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή
ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε
εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη
ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.
3. Δπίζεο απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο,
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο,
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.
4412/16 ( παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016),
β) Δάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ
βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,
γ) εάλ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ
αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
ε) εάλ έρεη

θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη

ηα

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16,
ζη) εάλ επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ
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αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
δ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηα ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία,
ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016
δελ

κπνξεί

λα

ζεξαπεπζεί

απνηειεζκαηηθά

κε

άιια,

ιηγφηεξν

παξεκβαηηθά,

κέζα,

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο
απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή
παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1, 2γ θαη 4

ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ,
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο

θνξέαο

δελ

απνθιείεηαη

απφ

ηε

δηαδηθαζία

ζχλαςεο

ζχκβαζεο..

ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη ηα κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ,
φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016, κπνξεί λα επηβιεζεί εηο
βάξνο ηνπ απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Σα πεξηερφκελα ησλ ειεθηξνληθψλ θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:
(Α) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά»
(Β) Έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Α. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά»
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο
δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά. πγθεθξηκέλα:
Α1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Α1.1 πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππφ)θάθειν πεξηιακβάλεηαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/16, ην νπνίν ζα ζπκπιεξσζεί θαη ζα
ππνβιεζεί μερσξηζηά γηα θάζε νκάδα. Σν ΔΔΔ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή θαη
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλνληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαηά ην
ΜΔΡΟ ΗΗ «Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα» A, B, Γ & Γ,

ΜΔΡΟ ΗΗΗ «Λφγνη

Απνθιεηζκνχ» A, B, Γ & Γ, ΜΔΡΟ IV «Κξηηήξηα επηινγήο» Α, Β, Γ & Γ θαη ΜΔΡΟ VI (Σειηθέο
Γειψζεηο) ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε .

νη ζρεηηθέο

πιεξνθνξίεο πνπ
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Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη

ππνβάιιεηαη

ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αθνχ ζπκπιεξσζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο,
εγθαίξσο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-52013) θαη ην άξζξν 9 ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο

Ζιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(Δ..Ζ.ΓΖ..)»

Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο ππνβάιιεηαη ζε κνξθή .xml φζν θαη ζε .pdf ζην
θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ µε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο

ππνγξάθεηαη

ςεθηαθά

θαη

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αθνχ ζπκπιεξσζεί καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο, εγθαίξσο επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ην λ. 4155/13 (ΦΔΚ/Α/29-52013) θαη ην άξζξν 9 ηεο κε αξ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΔΚ 1924/2-6-2017 η.Β 1924) Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο

Ζιεθηξνληθψλ

Γεκνζίσλ

πκβάζεσλ

(Δ..Ζ.ΓΖ..)».

εκεηψλεηαη φηη:
1. Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ) παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ ςεθηαθά θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73

ηνπ λ.4412/2016 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
2. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα
δηαδηθαζίεο

ζχλαςεο

ζπκβάζεσλ

ή

γηα

ζπγθεθξηκέλε

δηαδηθαζία

ζχλαςεο

ζχκβαζεο.

H πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 αθνξά:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο

(Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. & Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (Α.Δ.) ην Γ/ληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.
δ) φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο, ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
ε) φηαλ πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε αθνξά θάζε κέινο
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
Οη ελδηαθεξφκελνη αλάινγα κε ηελ/ηηο νκάδα/εο γηα ηελ/ηηο νπνία/εο ζα
θαηαζέζνπλ
πξνζθνξά ζα ζπκπιεξψλνπλ ην αληίζηνηρν Δ.Δ.Δ..
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο εθφζνλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο
ππφ ηε κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα ην δειψλεη ζην Δ.Δ.Δ.. θαζψο επίζεο θαη
ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ζα πξνηείλεη. ΄ απηή ηε πεξίπησζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ππνβάιιεη
πξνζθνξά, επηζπλάπηεη ρσξηζηφ/ά έληππν/α Δ.Δ.Δ.., ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΠΟΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ/Α απφ
ηνλ/ηνπο ππεξγνιάβν/νπο.
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Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα
θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε (άξζξν 93 Ν.4412/16).
Α1.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζην
άξζξν

19 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, ε νπνία πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο

ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
Α1.3

Τ.Γ. ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75), ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζηελ

νπνία λα δειψλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ :
1. Σνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο (ακαμνζηάζην Γήκνπ
Αηγηαιείαο) ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία ζπκκεηέρεη, απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
2. Σν ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (αλεμάξηεηεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζε νπνηαδήπνηε
εξγνζηαζηαθή εγγχεζε), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία
ζπκκεηέρεη.
3.πκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία
ππνβάιεη πξνζθνξά
4. Σελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα (εξγνζηάζην) φπνπ θαηαζθεπάζηεθε ην πξνζθεξφκελν είδνο.
5. Όηη ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζ‟ νπνηαδήπνηε ζπκπιήξσζε, ελίζρπζε ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα
απαηηνχζε ν έιεγρνο ηνπ ΚΣΔΟ θαη λα θξνληίζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ άδεησλ θαη πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο. Σν ελ ιφγσ φρεκα/κεράλεκα ζα παξαδνζεί ζηνλ
Γήκν έηνηκν πξνο θπθινθνξία. ηελ πξνζθνξά ησλ αλαδφρσλ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια
ηα έμνδα ηαμηλφκεζεο, πηλαθίδσλ, ηέιε θπθινθνξίαο, θιπ. ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία ζπκκεηέρεη.
6. Όηη κε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο ζα θαηαηεζεί ε έγθξηζε ηχπνπ ηνπ
νρήκαηνο/κεραλήκαηνο πνπ εθδίδεη ην αξκφδην Τπνπξγείν, γηα νινθιεξσκέλν φρεκα

γηα

ηελ έθδνζε ησλ πηλαθίδσλ ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία
ζπκκεηέρεη.
7. Πεξί ζπκκφξθσζεο ΔΚ (CE) γηα φιε ηελ θαηαζθεπή (ππεξθαηαζθεπή) (ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή
επίζεκε κεηάθξαζε ζε απηή) ηνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, θαη αλαθνξάο ηνπ έηνπο πξψηεο παξαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
κνληέινπ (ηχπνπ) ή ηνπ αξρηθνχ ηνπ αλ πξφθεηηαη γηα βειηίσζε πξνγελέζηεξνπ κνληέινπ
(παξάγνληαο αμηνπηζηίαο νρεκάησλ) ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νκάδαο γηα ηελ
νπνία ζπκκεηέρεη.
8. Τπεχζπλεο Γειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ νκάδσλ
ηεο ππ΄αξηζ. 100/2018 κειέηεο.
Α1.4

Χο πξνο ηελ Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (Κξηηήξηα επηινγήο 8.3 ηεο παξνχζεο) ζα

πξέπεη λα θαηαηεζεί

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ε

πεξηγξαθή

ηνπ

ηερληθνχ

εμνπιηζκνχ

ηεο

επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
Δληφο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο

πξνζθνξάο ηα

νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηε παξ 1

λ. 4250/2014.

18PROC003964936 2018-11-07
Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα
έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν,
θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε
έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, θαη φζα
πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ
πξσηνηχπσλ. (Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζην Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ Αηγηαιείαο
Παλαγησηνπνύισλ 12)
ε πεξίπησζε φπνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ πξνζθνκηζζνχλ
εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο
πξνζεζκίαο ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, ε ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
δελ απνζθξαγίδεηαη θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία
εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 21 ηνπ λ.4412/16. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη
ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο
ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
Οπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ

κπνξεί, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή

Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ, λα πξνζθνκίζεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα
κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο
απνθιεηζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη ηα κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ
αμηνπηζηία ηνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 φπσο
απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ην λ.4497/2017, άξζξν 107, κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ
απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ελ εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Α2. Σερληθή Πξνζθνξά.
ηνλ (ππφ) θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»

ππνβάιινληαη

ειεθηξνληθά ηα θάησζη: Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ
αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην
ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ηερληθή πξνζθνξά δελ έρνπλ
απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ
επηζπλάπηεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νκάδαο γηα ηελ νπνία
ζπκκεηέρεη.
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Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην
έγγξαθν.
Δπίζεο ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλνληαη

θαη ηα παξαθάησ

ζηνηρεία, επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
Αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο/κεραλήκαηνο, κε πιήξε ηερληθά
ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα, εηθφλεο απηψλ (prospectus) ή
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, φζν ην δπλαηφ πιεξέζηεξα, αθνινπζψληαο ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη
απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε Δμνπζηνδνηεκέλνπ πλεξγείνπ ηεο πξνκεζεχηξηαο Δηαηξείαο
ζηνλ Ννκφ καο. Ζ πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκνπ 1599
ππνγξακκέλε απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Δμνπζηνδνηεκέλνπ πλεξγείνπ κε ηελ νπνία ζα
δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο
Δμνπζηνδνηεκέλνπ πλεξγείνπ ηνπ πξνζθέξνληνο
Καηάινγνο παξειθφκελσλ πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα νρήκαηα/κεραλήκαηα, αθνινπζψληαο ηα
ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ επίζεκα αλαγλσξηζκέλα Κέληξα Διέγρνπ πνπ ζα βεβαηψλνπλ
ηελ πνηφηεηα ηελ αληνρή ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. Απαξαίηεηε
ζήκαλζε CE, πηζηνπνηεηηθά θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επηζπκεηφ
πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 14001ή ηζνδχλακσλ.
Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο , ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή
λα πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα
επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ηα
πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο .
Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο
ISO 9001:2008 θαη

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 πνπ λα αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία

ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ

εθδνζεί

απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο.
Σπρφλ ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα

(prospectus), φηαλ απηά δεηνχληαη,

εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα θαη πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή εληφο
ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη.
Β. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή
απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην
ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
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πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο,
ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
Δθηφο απφ ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην
έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν.
ΑΡΘΡΟ 8ν: Κξηηήξηα επηινγήο
8.1 Καηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη

νη

νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Βηνηερληθφ ε Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην κε ην νπνίν λα
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ ηνπο επάγγεικα. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα
Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
8.2 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Οθείιεη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β΄ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο,
λα ζπκπιεξψλεη ην πεδίν/α σο έρνπλ

νξηζζεί ζην ΔΔΔ - ΜΔΡΟ IV «Κξηηήξηα Δπηινγήο»

Δλφηεηα Β: ¨Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα¨
πξέπεη να σποβάλλει

θαη

επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα

ειεθηξνληθά ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ/Σερληθψλ πξνζθνξψλ

αληίγξαθα, επίζεκα δεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ, φπνπ δελ ζα παξνπζηάδνληαη δεκίεο γηα ηα ηξία
(3) πξνεγνχκελα έηε, απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο

νκάδαο

ή

νκάδσλ

πνπ

ζπκκεηέρεη, ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο.
8.3 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Οθείιεη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β΄ - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, λα
ζπκπιεξψλεη ην πεδίν/α σο έρνπλ

νξηζζεί ζην ΔΔΔ - ΜΔΡΟ IV «Κξηηήξηα Δπηινγήο»

Δλφηεηα Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
ππνβιεζεί ειεθηξνληθά

θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα

ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ/Σερληθψλ πξνζθνξψλ Πεξηγξαθή ηνπ

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο.
8.4 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηα
νπνία επί
πνηλή
απνθιεηζκνχ
ζα
πξέπεη
λα
ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην
θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ/Σερληθψλ πξνζθνξψλ :
Α) Πηζηνπνηεηηθά εθδηδφκελα απφ επίζεκα αλαγλσξηζκέλα Κέληξα Διέγρνπ πνπ ζα βεβαηψλνπλ
ηελ πνηφηεηα ηελ αληνρή ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο. Απαξαίηεηε
ζήκαλζε CE, πηζηνπνηεηηθά θαηά ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηελ θαηαζθεπή θαη επηζπκεηφ
πηζηνπνηεηηθφ θαηά ISO 14001ή ηζνδχλακσλ.
Σα πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο,
δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα
δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for
Accreditation − EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο
(M.L.A.) απηήο.
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Β) Δάλ ην πξντφλ ππάγεηαη ζηηο Οδεγίεο Σερληθήο Δλαξκφληζεο , ζα πξέπεη απφ ηνλ πξνκεζεπηή
λα πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Δπξσπατθή λνκνζεζία δηθαηνινγεηηθά, γηα λα
επηβεβαηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηα ζρεηηθά θαλνληζηηθά έγγξαθα. ε πεξίπησζε πνπ ηα
πξντφληα δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ ή θαλνληζκψλ ή
δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηα νπνία λ α έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο ή ειέγρνπ πξντφλησλ,
δηαπηζηεπκέλν πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα
δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European Cooperation for
Accreditation− EA) θαη κάιηζηα, κέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο
(M.L.A.).
Γ) Ζ δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο λα είλαη πηζηνπνηεκέλε κε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηεο ζεηξάο
ISO 9001:2008 θαη

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 θαη OHSAS 18001 πνπ λα

αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.

Σα πηζηνπνηεηηθά απηά ζα

πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχην
απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (Δ..Τ.Γ.) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο
Δπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation) θαη κέινο
ηεο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο (Μ.L.A.) .

ΑΡΘΡΟ 9ν: Πξνζθεξφκελε ηηκή
Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε επξψ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ θξαηήζεηο θαη ε
δαπάλε γηα ηηο αλαθνηλψζεηο θαη δεκνζηεχζεηο ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο. Ζ ηηκή ηεο
πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ δηαγσληδφκελν κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο
πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ
αλαδφρνπ πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ (%), ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε
πξνκήζεηα ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, βαξχλεη ην Γήκν.
Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ. Γελ επηηξέπνληαη πξνζθνξέο
κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο ή αξλεηηθέο εθπηψζεηο.
ΑΡΘΡΟ 10ν: Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ επνκέλε ηεο
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο
κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε
(άξζξν 97 παξ.1 Ν.4412/16).
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016, θαη' αλψηαην φξην
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
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πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξί+πησζε, ε
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί
νηθνλνκηθνί θνξείο (άξζξν 97 παξ.4 ηνπ λ.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 11ν: πκπιήξσζε - απνζαθήληζε δηθαηνινγεηηθψλ
Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, επηηξνπή δηαγσληζκνχ

κπνξεί λα θαιεί

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο, λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα
ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε
νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ
ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια
ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη
δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε
ζρέζε κε ηηο ινηπέο (άξζξν 102, ηνπ Ν. 4412/2016).
Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή
πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη
ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ
εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ
έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία,
πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο
δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε
λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην
πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή
εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή
ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί
(άξζξν 102, παξ.2, Ν.4412/16).
Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
ζηε

δηαδηθαζία

αλάζεζεο

Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ

ηεο

δεκφζηαο

ζχκβαζεο.

(άξζξν

102,

παξ.3,

Ν.4412/16)

κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα

ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη
κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε
αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε
ζπγθεθξηκέλε

πξνζθνξά

ζε

ζρέζε

κε

ηηο

ινηπέο.

(άξζξν

102,

παξ.4,

Ν.4412/16)
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Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 1 έσο 4, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ
απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο (άξζξν
102, παξ.5, Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 12ν: Απφξξηςε πξνζθνξψλ
1. Κάζε έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ ηνπ άξζξνπ

7 «Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ» πνπ ζα

δηαπηζησζεί κεηά απφ έιεγρν, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
ΑΡΘΡΟ 13ν: Γεκνζίεπζε
Ζ Αλαζέηνπζα αξρή ζα κεξηκλήζεη γηα ηα αθφινπζα:
ηε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα
θαη δχν εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνχ.
ηελ απνζηνιή πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζην Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ. θαη αλάξηεζε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ
ηελ θαηαρψξεζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ

Μεηξψν

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ..) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη

κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ www.aigialeia.gov.gr

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 14ν: Γηελέξγεηα δηαδηθαζίαο - Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ - Βαζκνιφγεζε πξνζθνξψλ Αλαθήξπμε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
14.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξεηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ

κέζσ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην

Δ..Ζ.ΓΖ.. αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο

(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ)

αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ

(ππφ)θαθέινπ

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή

Πξνζθνξά» ηελ Παξαζθεπή 14 Γεθεκβξίνπ 2018 θαη ώξα 10:00π.κ.
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ

(ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ
(ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Γηα φζεο πξνζθνξέο
δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο

θαηά

ην ζηάδην ειέγρνπ

ησλ

ειεθηξνληθψλ

(ππφ)θαθέισλ

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά» νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ
απνζθξαγίδνληαη (άξζξν 100, παξ.2, Ν.4412/16).
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Οη ειεθηξνληθνί

(ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ

ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Σερληθή Πξνζθνξά», ζε εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ.
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε
επφκελν ζηάδην απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά
ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ.
4412/2016.
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ - Αλαθήξπμε πξνζσξηλνύ κεηνδόηε
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ
ηεο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη
απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) επηθνηλσλεί κε ηνπο
θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
β) ηε ζπλέρεηα, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηέο θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο.
γ) Οη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ
δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη
ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα
θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
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Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ
ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ)

θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ

θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16).
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ

επηθπξψλνληαη κε κία απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο (ΔΖΓΖ) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
14.2 «Βαζκνιόγεζε πξνζθνξώλ»:
Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ : Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη θπξίσο ππφςε ηα
αλαθεξφκελα

ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.4412/2016. Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο

φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο πξνκεζεπηή, ηνπ
νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε µε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο ε πιένλ ζπκθέξνπζα.
Ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε δίλνπλ ην απηφ
απνηέιεζκα.
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπµθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη µφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη
απνδεθηέο ζχκθσλα µε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε
νπζηψδεηο φξνπο θαη µε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ:
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ
θξίλνληαη ηερληθά απνδεθηέο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο
φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη, ελψ αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο
εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο επνπζηψδεηο. Όπνπ απαίηεζε αλαθέξεηαη κε ηε
ιέμε «πεξίπνπ» γίλεηαη απνδεθηή απφθιηζε + 10% πξνο αλαθεξφκελεο ηηκήο.
Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ εληφο φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
πξφζθιεζεο πξνκεζεπηή, ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά θξίζεθε µε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία σο ε
πιένλ ζπκθέξνπζα. Ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο πνπ θαηά ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζε
δίλνπλ ην απηφ απνηέιεζκα.
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπµθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη µφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη
απνδεθηέο ζχκθσλα µε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηε δηαθήξπμε
νπζηψδεηο φξνπο θαη µε βάζε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ
λ.4412/2016.
Ζ

βαζκνιφγεζε

πεξίπησζε

πνπ

θάζε

θξηηεξίνπ

ηθαλνπνηνχληαη

αμηνιφγεζεο

αθξηβψο

φινη

θπκαίλεηαη
νη

φξνη

απφ

ησλ

100

ηερληθψλ

βαζκνχο

πξνδηαγξαθψλ,

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.

ζηελ
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Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο
ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ.
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :
U = (1 x Κ1) + (2 x Κ2) + ....+(λ x Κλ) (ηχπνο 1)
φπνπ: «λ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη:
Σ1+Σ2+..+Σλ=1 (100%)

Κρηηήρηα

κε

(ηύπος 2)

βαζκοιογία

θαιύπηοσλ/παροσζηάδοσλ

κηθρόηερε

από

100

βαζκούς

(δειαδή

ποσ

δελ

αποθιίζεης από ηης ηετληθές προδηαγραθές ηες παρούζας)

επηθέροσλ ηελ απόρρηυε ηες προζθοράς.
Πιέολ

ζσκθέροσζα

από

παροσζηάδεη ηολ κηθρόηερο

οηθολοκηθή

άπουε

προζθορά

είλαη

εθείλε

ποσ

ιόγο ηες προζθερζείζας ηηκής προς ηελ βαζκοιογία ηες

(δειαδή ασηή ζηελ οποία ηο Λ είλαη ο κηθρόηερος αρηζκός), ζύκθφλα κε ηολ ηύπο ποσ
αθοιοσζεί.
Προζθερζείζα ηηκή

Λ =……………………………… … ……………… ……
Τειηθή βαζκοιογία ηετληθής προζθοράς
Με βάζε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία,
πξνθξίλεηαη

σο

ππνςήθηνο

Αλάδνρνο

ν

πξψηνο

ζηελ

θαηάηαμε

ηνπ

πγθξηηηθνχ

Πίλαθα.
ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ απφ κία πξνζθνξψλ, απηέο θαηαηάζζνληαη θαηά
θζίλνπζα ζεηξά ηεο πλνιηθήο Βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη πξνθξίλεηαη ε
πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε πλνιηθή Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε
ηζνβαζκίαο θαη ζηελ πλνιηθή Βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
αλαδεηθλχεηαη κε θιήξσζε.
ΑΡΘΡΟ 15ν: Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ εηδνπνηεί ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («ππνςήθην
αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή
αληίγξαθα, πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (A' 74) ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο θαζνξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιήξσζε
ησλ θξηηεξίσλ ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ηεο πιήξσζεο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο
επηινγήο.
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ππνβάιιεη κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζην παξφλ άξζξν. Με ηελ
παξαιαβή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην χζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζε απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε
θαηαθχξσζε.
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο (3)
εξγαζίκσλ

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή

αθξηβέο αληίγξαθν

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 Ν.4250/14). Σα ελ ιφγσ έγγξαθα

θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ.
H αλαζέηνπζα αξρή δέρεηαη σο επαξθή απφδεημε ηνπ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ εκπίπηεη ζε
θακία απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/16 (Α΄147), φπσο
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο:
α. ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΔ ΠΟΛΙΣΔ:
(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ην νπνίν λα είλαη ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο,

θαη

λα πξνθχπηεη, φηη

δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο
δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο
απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη
Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
(2) Πηζηνπνηεηηθφ

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ

εκεξνκελία ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ
ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ε απφ δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, ην νπνίν λα είλαη ζε
ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, φηη είλαη ελήκεξνη σο
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.
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(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή
ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο
ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο.
(5)

Πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο

Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο. χκθσλα κε ην
Α.Π.: Δ 334130-2017/10001/13.12.2017 έγγξαθν ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. έρεη
εθαξκνγή ε παξ. 2 ηνπ άξζξ. 80 ηνπ λ. 4412/2016 πνπ πξνβιέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ σο άλσ
πηζηνπνηεηηθνχ κε έλνξθε βεβαίσζε
Όκσο ζχκθσλα κε ην ππ‟ αξηζ. ΔΞ-184471/2018/10001/31.05.2018 έγγξαθφ ηεο Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο, απφ ηελ Παξαζθεπή 25-05-2018 έρεη ελεξγνπνηεζεί ζηελ πχιε ηνπ ΔΠΔ (sepenet.gr) ε
ειεθηξνληθή ππεξεζία ππνβνιήο αίηεζεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο απάληεζεο ζρεηηθά κε ηελ
ρνξήγεζε Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο παξ. 2γ ηνπ αξ. 73, Ν. 4412/2016. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο γηα
ηελ δηεπθφιπλζε θαη ηελ άκεζε εμππεξέηεζή ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξνληθή
ππεξεζία γηα ηελ έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ εγγξάθνπ.
(6) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα - Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο
α. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ:


Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαζψο

θαη ηηο

κεηαβνιέο ηνπ.
Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο θπζηθψλ πξνζψπσλ :


Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο
ππνγξαθήο απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή
β. ΓΙΑ ΗΜΔΓΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ:
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκηθψλ πξνζψπσλ σο αθνινχζσο :
β.1) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ) :
α) Σν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,
β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη
ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ.
β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΟΔ ή ΔΔ ε Η.Κ.Δ)
α) Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
Παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο λνκηθψλ πξνζψπσλ σο αθνινχζσο :


Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ

δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ.) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ
πξνζψπνπ ή νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ
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νξηζκφ ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε
εμνπζία πξνο εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ
έρεη δεκνζηεπζεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).


ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο

θνηλνπξαμίαο.


ε πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε

Α.Δ.) ή απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ε Η.Κ.Δ)
γ. ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΓΑΠΑ ΠΡΟΩΠΑ:
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.
εκεηψλεηαη εηδηθά φηη:
Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο,
δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε
έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο,
ζπκβνιαηνγξάθνπ

ή

αξκφδηνπ

επαγγεικαηηθνχ

ή

εκπνξηθνχ

νξγαληζκνχ

ηνπ

θξάηνποκέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
δ. ΓΙΑ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ:
(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,
(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
ε. ΓΙΑ ΔΝΩΔΙ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
Έλσζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο
άιισλ θνξέσλ (δάλεηα ηθαλφηεηα), νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη
ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ απνδεηθλχνπλ α) φηη πιεξνχλ ηα
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, θαηά πεξίπησζε β) φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ
άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ
δηαθήξπμεο θαη

λ. 4412/16,

φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο

γ) Έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ηνπ Νφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ν πξνζθέξσλ, φηη ζα παξέρεη

ηελ δάλεηα

ηθαλφηεηα ηνπ (ηερληθή/νηθνλνκηθή) ζηνλ πξνζθέξνληα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ηνπιάρηζηνλ κε
ην πξνβιεπφκελν ρξφλν πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα
ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 7 ηεο
παξνχζαο

δηαθήξπμεο

θαη κε ηε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ

ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.

ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
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Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα
ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε
απηφλ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη
απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ
είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο
άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ
απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε
ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ
πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία
καηαηψλεηαη.
Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16,
απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα
αλσηέξσ θξηηήξηα, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ
απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ( ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ) γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε
ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο

(ΔΖΓΖ), ηελ απφθαζε

θαηαθχξσζεο,

απφ

ζε

θάζε

πξνζθέξνληα

εθηφο

ηνλ

αλάδνρν.

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.
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ΑΡΘΡΟ 16ν: Κξίζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ζ Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ κε εηζήγεζή ηεο κπνξεί λα πξνηείλεη :
α. Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξεο ηηο πνζφηεηεο ή γηα κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο
πνζφηεηεο απφ ηηο αλαγξαθφκελεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 105 ηνπ Ν.4412/16.
β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 103 θαη
106 ηνπ Ν.4412/16.
2. χκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ αξ.117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί
θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο
ΑΡΘΡΟ 17ν: Καηαθύξσζε - ύλαςε ζπκθσλεηηθνύ
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή
ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο
ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο
(ΔΖΓΖ). Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε
αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο
βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο
απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ
πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ
κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα πνπ δελ

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο

έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.
Ζ ζχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Θα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην, δελ κπνξεί
λα πεξηέρεη αληίζεηνπο φξνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φινη νη φξνη ηεο
ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο.
Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη
ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ
ππέβαιε ηελ ακέζσο ρακειφηεξε ηηκή. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
ΑΡΘΡΟ 18ν: Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο
18.1

Ζ ζχκβαζε αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζα έρεη ηζρχ ην αλψηεξν 180 εκέξεο θαη αλάινγα

γηα ηελ νκάδα γηα ηελ νπνία ππνγξάθεηαη . Ό ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηαζεί
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ λ.4412/2016, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν ή κηθξφηεξν
απφ ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαη φρη κεγαιχηεξν ησλ 180 εκεξνινγηαθψλ
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εκεξψλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην)
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή
ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
18.2

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε

φζα πξνβιέπνληαη ζηα αξ.132 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 19ν: Δγγπήζεηο
α) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό
Σν χςνο ηεο εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζε ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% επί ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο/ησλ νκάδαο/σλ πνπ ζπκκεηέρεη (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.). εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε (άξζξν 72
παξ.1α ηνπ Ν.4412/16). Αλαιπηηθά ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο γηα θάζε νκάδα/ηκήκα ησλ ππφ

πξνκήζεηα κεραλεκάησλ αλαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :

Α/Α

1

Τύπος
Ρσμοσλκούμενο μητάνημα κλαδοηεματιζηής
(θρσμμαηιζηής κλαδιών) με αρπάγη.
Πεηρελαιοκίνηηο

2

Τιμή

περονοθόρο

Εγγύηζη

ζσμμεηοτής

1%

133.064,52

1.330,65

24.193,55

241,94

48.387,10

438,87

108.870,97

1.088,71

56.451,61

564,52

ανσυφηικό

μητάνημα με ικανόηηηα ανύυφζης 2,5
ηόνφν.
Φορηφηής πλαγίας ολίζθηζης

3
ελαζηικοθόρος με αναδεσηήρα μπεηού.
Εκζκαθέας-Φορηφηής
4

ιζόηροτοςλαζηιτοθόρος

με

λεπίδα

προώθηζης.

5

Φορηηγό ότημα 4Χ4 ανοιτηό αναηρεπόμενο
6,5Τ.

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνπ άξζξνπ 10 ηεο παξνχζεο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
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Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ
λ.4412/2016,

δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ ελ ιφγσ εγγχεζε θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ
λ.4412/2016,

δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην ΔΔΔ, φηη πιεξνί, νη νπνίεο
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε ζα απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο θαη δελ ζα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
1)ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
2)ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο
επ‟ απηψλ.
Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί
ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα
άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο.
β) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
Σα χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο
πξν ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο
θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ πιένλ 3 κήλεο. Ζ εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο κεηά ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ
απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ.
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Οη πξναλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή
αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13) πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην
δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16:
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
ηνλ εθδφηε
ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ
ηέινο ραξηνζήκνπ,
ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ,
ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο
νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ
νπνίν απεπζχλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη
παξαηεξήζεηο, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα
πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.
ΑΡΘΡΟ 20ν: Δθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο
Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη: α) νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16, β) νη φξνη ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γ) ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
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Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ν/νη αλάδνρνο/νη ζα ηεξεί/νχλ ηελ/ηο ππνρξεψζεηο
ηνπ/νπο

ζηνπο ηνκείο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη
ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο
ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα
ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο.
Δηδηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, σο ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα λννχληαη ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε γ

ηεο παξ. 2 ηνπ

άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 3863/2010.
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηα αξζ.130 θαη 201 ηνπ Ν.4412/16, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
ΑΡΘΡΟ 21ν: Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο - ελζηάζεηο- θήξπμε αλαδόρνπ εθπηώηνπ- θπξώζεηο
Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο - ελζηάζεηο
Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ή ζπληεινχληαη κεηά
ηελ 26ε Ηνπλίνπ 2017 δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ λ.
4412/2016 θαη ηνπ Π.Γ 39/17 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)». Δηδηθφηεξα, θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν
νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα
ππνζηεί δεκηά απφ πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
δηαθήξπμεο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, πξνζδηνξίδνληαο
εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ, ζχκθσλα κε ην αξζ.
360 επ. Ν. 4412/16. Οη πξνζεζκίεο άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 361
Ν. 4412/16. Δηδηθά γηα πξνζθπγή θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ
πάξνδν 15 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.
Ζ πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ
παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα I ηνπ Π.Γ 39/17 (άξζξν 362 παξ. 2 λ. 4412/2016θαη §2 άξζξνπ 8 ΠΓ
39/17).
Ζ πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θνηλνπνηείηαη κε κήλπκα
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ΑΔΠΠ. Χο εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθπγήο ζεσξείηαη ε
εκεξνκελία

ειεθηξνληθήο

θαηαρψξηζεο

απηήο

ζηνλ

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά

ειεθηξνληθφ

ηφπν

ηνπ

δηαγσληζκνχ.

κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θφξκαο ηνπ

πζηήκαηνο θαη ηελ επηζχλαςε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf ην νπνίν
θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο.
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ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ (Δ..Ζ.ΓΖ..), ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ.. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, ή ζε πεξίπησζε
πνπ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δελ δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, ε πξνδηθαζηηθή πξ νζθπγή
θαηαηίζεηαη

ειεθηξνληθά

ζηελ

ΑΔΠΠ

κέζσ

ειεθηξνληθνχ

ηαρπδξνκείνπ

(e-mail).

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο “Δπηθνηλσλία”.
Κήξπμε αλαδφρνπ εθπηψηνπ- θπξψζεηο
Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο :
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ.4412/16,
β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή
αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ
ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206
ηνπ λ.4412/16,
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ:
α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε
ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο (αξ. 204 ηνπ λ.4412/16).
ηνλ αλάδνρν

πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιιεηαη,

κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο

επηηξνπήο, ην νπνίν

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
παξφληνο

λφκνπ

θαηά

ηα

εηδηθφηεξα

πξνβιεπφκελα

ζην

άξζξν

74

ηνπ

Ν.4412/16.

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο
δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 214, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία ηξηάληα (30 ) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο. Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο
θνηλνπνηείηαη κε δηθή ηνπο θξνληίδα.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή
πξνζθπγή.
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Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ
πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ.
Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ.
ΑΡΘΡΟ 22ν: Μνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε
λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο,
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 23ν: Παξαιαβή - ηξόπνο πιεξσκήο - θξαηήζεηο
Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ κεραλεκάησλ ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4412/2016 θαζψο θαη ηνπο ηπρφλ εηδηθνχο φξνπο πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ζηελ ζχκβαζε.
Ζ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ ζα γίλεη κεηά απφ:
Α) ηελ παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ σο νξίδεηαη ζην ζρεηηθφ άξζξν.
Β) ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ πξνκεζεπηή,
Γ) ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ
Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη γηα ην 100% ηεο αμίαο ηνπ εθάζηνηε
ηηκνινγίνπ, αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Πνζνηηθήο Παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο
Δπηηξνπέο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ
πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (άξζξν 200 παξ.6 ηνπ Ν.4412/16).
Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη
κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε
πξνβιεπφκελε
απφ
ηελ
θείκελε
λνκνζεζία
παξαθξάηεζε
θφξνπ
εηζνδήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 24ν:Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ
Ζ

παξνχζα ζχκβαζε

δηέπεηαη απφ ηελ Διιεληθή θαη

Ννκνζεζία θαη θάζε δηαθνξά πνπ ζα

πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε, ηελ εθαξκνγή ε
γεληθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηή, ζα ιπζεί απφ ηα εδξεχνληα ζην Ννκφ

αξκφδηα

δηθαζηήξηα. Δίλαη απηνλφεην φηη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα δηθαζηήξηα, ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ
ελδερφκελα λα αλαθχνληαη κεηαμχ ηνπο.
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