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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΑΘΓΘΑΚΕΘΑΡ
διακηπύζζει
ηε κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο
Ράθσλ Απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο & πξνκήζεηα εηδψλ
θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο θαη ησλ Μνκηθψλ ηνπ
Οξνζψπσλ Μ.Ο.Δ.Δ. Ονιηηηζκνχ Οαηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη Ινηλσληθήο Οξνζηαζίαο θαη
ηεο Δεκνηηθήο Ινηλσθεινχο Επηρείξεζεο.
Πποϋπολογιζμού 42.804,40 Δςπώ (με Φ.Π.Α. 24%),
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:
α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μ. 4412/2016 θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117
β) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Μ.3463/2006
γ) ελ κε
αξηζκ.39/2017 Απφθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο
δ) ηελ ππ΄αξηζκ. .Α- 724/1 -3 -2017 ΑΑΣ κε ΑΔΑ 6Ρ0ΦΩ6Τ-Ξ7Μ & ηελ ππ΄αξηζκ. Α725 /1 -3 -2017 ΑΑΣ κε ΑΔΑ 7Μ9ΗΩ6Τ-ΦΘ5 ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο.
ε) ηελ ππ’ αξηζ. 48/2017 απφθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε
πίζησζε
ζη) ηελ ππ΄αξηζκ. .Α- 100/9 -3 -2017 ΑΑΣ κε ΑΔΑ 6103ΞΙΚΑ-ΘΔ2 ζηα ινγηζηηθά βηβιία
ηνπ Μνκηθνχ Οξνζψπνπ.
δ) ηελ ππ’ αξηζ. 23/2017 απφθαζε ηνπ Δ.Ρ. ηνπ Μ.Ο.Δ.Δ. κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε
πίζησζε
ε) ηελ ππ΄αξηζκ. .Α- 491/21 -3 -2017 ΑΑΣ κε ΑΔΑ 7ΔΠ4ΞΙΡ-ΓΜΗ ζηα ινγηζηηθά βηβιία
ηεο ΔΗΙΕΟΑ.
ζ) ηελ ππ’ αξηζ. 74/2017 απφθαζε ηνπ Δ.Ρ. ηεο ΔΗΙΕΟΑ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ε
πίζησζε
η)ηελ ππ’ αξηζ. 44/2017 απφθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο κε ηελ νπνία
απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο,
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
θ) ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη
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καλεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρνπ δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο
Άπθπο 1: Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινυνίαρ
Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΗΛΞΡ ΑΘΓΘΑΚΕΘΑΡ
Ξδφο: ΟΕΛΕΖΑ 1
αρ.Ισδ:25100
ει.:2691022978
Fax:2691022978
E-mail:prom@aigialeia.gov.gr
Ισδηθφο NUTS: GR232
Θζηνζειίδα:aigialeia.gov.gr
Ξ δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο ερληθήο Σπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ
Aηγηαιείαο, νδφο

Μηθνιάνπ Οιαζηήξα 11, ηη 10/4/2017 ημέπα M. Γεςηέπα, ψξα

10:00π.κ., ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ.
Άπθπο 2: Παπαλαβή εγγπάθυν ζύμβαζηρ και ηεςσών
1. α έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξηπη. 14 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα:
α) ε κε αξ. 9850/2017 πξνθήξπμε ζχκβαζεο,
β) ε παξνχζα δηαθήξπμε,
γ) Η ηετνική έκθεζη
δ) Η ζσγγραθή σποτρεώζεων
ε) Ο προϋπολογιζμός
ζη) Η οικονομική προζθορά
δ) ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ 4412/2016
(ΕΣΔ)
ε) ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή επί φισλ ησλ αλσηέξσ
2. α ηεχρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνχλ θαη ζα δηαηίζεληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
απφ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Δήκνπ www. aigialeia.gov.gr.
Οιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη απφ ην ηκήκα Οξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο Οεηκεδά 1
3νο φξνθνο
ειέθσλα επηθνηλσλίαο : 26910 22978
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Άπθπο 3: Ανηικείμενο ηος διαγυνιζμού
1. Ξ δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Ράθσλ Απνξξηκκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ

Δήκνπ Αηγηαιείαο & πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο & εππξεπηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Δήκνπ Αηγηαιείαο θαη ησλ Μνκηθψλ ηνπ Οξνζψπσλ Μ.Ο.Δ.Δ. Ονιηηηζκνχ Οαηδείαο
Αζιεηηζκνχ θαη Ινηλσληθήο Οξνζηαζίαο θαη ηεο Δεκνηηθήο Ινηλσθεινχο Επηρείξεζεο
φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ππ΄αξηζκ. 5/2017 Λειέηε πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα
ηεο παξνχζαο.
2. Επηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ
πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξν 132 ηνπ Μ.4412/2016. Δπλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν
ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Μ.4412/2016.
Άπθπο 4: Πποϋπολογιζμόρ ηηρ ζύμβαζηρ
Ξ ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζε 42.804,40 Επξψ θαη
αλαιχεηαη ζε:
Ιαζαξή αμία: 34.519,68
Φφξνο Οξνζηηζέκελεο Αμίαο: 8.284,72
Άπθπο 5: Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ - Πληπυμή Αναδόσος
1. Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο θαη ησλ Μνκηθψλ
Οξνζψπσλ θαη βαξχλεη ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ησλ πξνυπνινγηζκψλ σο εμήο:
Ομάδα Α: είδη ςγιεινήρ και καθαπιόηηηαρ: CPV:39830000-9
α)

ΙΑ 10-6635 πνζνχ 12.850,00€ κε ηίηιν «Οξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη

θαζαξηφηεηαο» ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017
ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο.
β)

ΙΑ 64.08.01 πνζνχ 5.000,00€ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηεο Δεκ.

Ινηλσθεινχο Επηρείξεζεο Αηγηαιείαο.
γ) ΙΑ 10-6634 πνζνχ

10.000.00€ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ

Μνκηθνχ Οξνζψπνπ Ονιηηηζκνχ Οαηδείαο Αζιεηηζκνχ θαη Ινηλσληθήο Οξνζηαζίαο.
Ομάδα Β:άκοι Αποππιμμάηυν CPV:19640000-4
α) ΙΑ 20-6635 πνζνχ 14.954,40€ κε ηίηιν «Οξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ» ηνπ ζθέινπο
ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο.
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2. Σπφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε

λνκνζεζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο

θξάηεζεο χςνπο 0,06 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Δεκνζίσλ Ρπκβάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ 3 ηνπ Μ 4013/2011.
3. Ξ Φ.Ο.Α. βαξχλεη ην Δήκν θαη ηα Μνκηθά Οξφζσπα.
4. Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ ζχληαμε ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο
απφ ηελ αξκφδηα Επηηξνπή

θαη ζα επηβαξχλεηαη κε φια ηα ηέιε θαη ηηο θξαηήζεηο πνπ

ηζρχνπλ απφ ηνλ λφκν ( ην άξζξν 200 ηνπ Μ.4412/2016)]
Άπθπο 6: Κπιηήπιο Ανάθεζηρ – Ανάδειξη Αναδόσος
Ιξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζηα
άξζξα 86 ηνπ Μ.4412/2016.
Άπθπο 7: Ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών –
Σόπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού
Ξη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Επηηξνπήο Δηεμαγσγήο Δηαγσληζκνχ.
Ξη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά (courier) ή κε
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε: Ιι. Ξηθνλφκνπ θαη Επζπκίνπ
Γάηνπ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δήκνπ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ
δηαγσληζκνχ. Ξη ελ ιφγσ πξνζθνξέο πξσηνθνιινχληαη έηζη ψζηε λα απνδεηθλχεηαη ε
εκεξνκελία παξαιαβήο.
Απηέο νη πξνζθνξέο δελ απνζθξαγίδνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηελ Επηηξνπή ηελ εκέξα
θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε απηέο πνπ
θαηαηίζεληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
-Ξη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα γηα απηφ Επηηξνπή κέρξη ηηο
10:00π.κ
Λεηά ηηο 10:00π.κ θακία πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή, αληηπξνζθνξέο δελ
γίλνληαη δεθηέο.
Ξ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Ιαηάζηεκα ηεο ερληθήο Σπεξεζίαο ηνπ
Δήκνπ Αηγηαιείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο.
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα
εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε
νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. Η απφθαζε απηή
θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα
εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη
αλαξηάηαη ζην ΙΗΛΔΗΡ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. Αλ θαη ζηε λέα απηή
εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί
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θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα

ινηπά

ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.
Άπθπο 8: Τποβολή θακέλος πποζθοπάρ
1. Ξη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 7 είηε
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο
ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο. Ρε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη
θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνεγνπκέλε
ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ
θέξεη

επζχλε

γηα

ηπρφλ

ειιείςεηο

ηνπ

πεξηερνκέλνπ

ησλ

πξνζθνξψλ

πνπ

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Δελ ζα
παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα,
αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο.
2. Ξη πξνζθνξέο είλαη έγγξαθεο θαη ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ
νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:
Οξνο ηνλ Οξφεδξν ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ
Οξνζθνξά ηνπ …………..1
γηα ηελ πξνκήζεηα : «……………….»
κε αλαζέηνπζα αξρή …….
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ…..
3. Λε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Ρπκκεηνρήο»
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «ερληθή Οξνζθνξά», ν νπνίνο
πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9. Αλ ηα
ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ
ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη
γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Ξηθνλνκηθή Οξνζθνξά», ν
νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9.
Ξη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ ηεο παξ. 2.
4. Ξη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ
ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.

1

Ρηνηρεία πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, .Ι., πφιε,
ηειέθσλν, fax θαη e-mail) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα ζηνηρεία φισλ ησλ
κειψλ απηήο.
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Ρηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ρπλζήθε ηεο Τάγεο
ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α` 188).
5. Οξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
παξαδίδνληαη ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.
6. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ
ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε
πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.
7. Ξη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ.
8. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη
ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε
απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Ρηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο

ακνηβήο

κεηαμχ

ηνπο)

θάζε

κέινπο

ηεο

έλσζεο,

θαζψο

θαη

ν

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
Άπθπο 9: Πεπιεσόμενο θακέλος πποζθοπάρ
1. Ξ θάθεινο πξνζθνξάο (πξνζθνξά) ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή
απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα:
(α) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Δηθαηνινγεηηθά Ρπκκεηνρήο»
(β) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «ερληθή Οξνζθνξά»
(γ) μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε «Ξηθνλνκηθή Οξνζθνξά»
ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
2. Ξ θάθεινο «Δηθαηνινγεηηθά Ρπκκεηνρήο» πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη
ηα αθφινπζα:
α) ππεχζπλε δήισζε / ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο
β) ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΕΙ,
ζπγθξφηεζε Δ.Ρ. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Ε., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα
πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.) θαζψο θαη ε ζεηεία
ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη
γ) παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν
ηνπο.
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Ξη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ

θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ηεο ππνπεξηπη. (β), γηα θάζε νηθνλνκηθφ
θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Ρηελ ππεχζπλε δήισζε πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 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
3. Ξ θάθεινο «ερληθή Οξνζθνξά» πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ 5/2017 Λειέηεο.
4. Ξ θάθεινο «Ξηθνλνκηθή Οξνζθνξά» πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο,
ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ ππ΄αξηζκ 5/2017 Λειέηεο.
Άπθπο 10: ύζηημα ςποβολήρ οικονομικών πποζθοπών
1. Η ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Λειέηεο.
2. Η πξνζθεξφκελε ηηκή δίλεηαη ζε επξψ
3. Ιάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην
ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ε γηα θάζε νκάδα ρσξηζηά.
4. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
5. Δελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αληηπξνζθνξψλ.
Άπθπο 11: Παπαλαβή πποζθοπών – ηάδια αποζθπάγιζηρ αξιολόγηζηρ –
Καηακύπυζη
1. Οαξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο
α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ
Οξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο
παξνχζαο. Η παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή,
πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ
πξνζειζφλησλ

ελδηαθεξνκέλσλ

νηθνλνκηθψλ

θνξέσλ.

Η

ιήμε

ηεο

παξαιαβήο

θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Οξφεδξν ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε
νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε
πξνζθνξά.
Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.
β) Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 7. Η απνζθξάγηζε
δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ
εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε
δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21
ηνπ Μ.4412/2016.
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2. Ρηάδηα απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ
α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη
ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη
θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Η Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ
θαηαρσξεί

φζνπο

ππέβαιαλ

πξνζθνξέο,

θαζψο

θαη

ηα

ππνβιεζέληα

απηψλ

δηθαηνινγεηηθά, πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ,
ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Ξη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην
παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη
θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε
κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
γ) Ξη 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 ζα νξηζζεί απφ ηελ
Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή
αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο
απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
απνδεθηέο θαηά ην πξνεγνχκελν σο άλσ ζηάδην α' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
Η θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία
δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ.
δ) α απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο.
Ιαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Μ.4412/2016.
ε) Επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή
(ηζφηηκεο), ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ (πξνζσξηλφ) αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ
ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη
ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
3. Οξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ - Ιαηαθχξσζε – Οξφζθιεζε γηα ππνγξαθή
ζχκβαζεο
α) Λεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα
ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα
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δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 16
πξνζθνκίδνληαη

ζε

ζθξαγηζκέλν

θάθειν,

ν

ηεο παξνχζαο. α δηθαηνινγεηηθά

νπνίνο

παξαδίδεηαη

ζηελ

Επηηξνπή

Δηαγσληζκνχ.
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 5 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο
ζε απηφλ.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ. 4412/2016 ην
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ηεο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ.
4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12, 13
θαη 14 ηεο παξνχζαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ή αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 14, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ
Ξηθνλνκηθή Επηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο,
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο.
β) Η Ξηθνλνκηθή Επηηξνπή είηε θαηαθπξψλεη, είηε καηαηψλεη ηε ζχκβαζε, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Μ. 4412/2016.
Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε
πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε
ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο
πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
γ) Λεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο
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ηεο παξνχζαο κφλν ζε

πεξίπησζε πνπ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ,

κεηά απφ ζρεηηθή

πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. α ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Επηηξνπή
Δηαγσληζκνχ θαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 12, 13, θνηλνπνηείηαη ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν γηα ηελ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, πξνζθνκίδνληαο, θαη ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο.
δ) Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Εάλ 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 επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.

Άπθπο 12: Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηον διαγυνιζμό
1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο θαη πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλα λφκηκα ζηελ Ειιάδα θαη ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Ξηθνλνκηθνχ Τψξνπ (Ε.Ξ.Τ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε Ρπκθσλία Δεκνζίσλ
Ρπκβάζεσλ ηνπ Οαγθφζκηνπ Ξξγαληζκνχ Εκπνξίνπ ή δηκεξείο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε
ηελ Ε.Ε. θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο θαζψο
θαη
δ)

ελψζεηο

πξνζθεξφλησλ

πνπ

ππνβάιινπλ

θνηλή

πξνζθνξά,

εθφζνλ

δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
ε) ζπλεηαηξηζκνί, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο
παξνχζεο
ζη) θνηλνπξαμίεο πξνζθεξφλησλ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην
αληηθείκελν ηεο παξνχζεο
Ξη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιάβνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η 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.
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Άπθπο 13: Λόγοι αποκλειζμού
Ιάζε πξνζθέξσλ

απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,

εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (αλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (αλ πξφθεηηαη πεξί έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ )
έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ησλ παξαθάησ πεξηπηψζεσλ:
1. Όηαλ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΣ ηνπ Ρπκβνπιίνπ ηεο 24εο Ξθησβξίνπ 2008, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ 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 Επξσπατθψλ Ινηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΣ ηνπ Ρπκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπιίνπ
2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΕΕ 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 Επξσπατθψλ Ινηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ.
48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ)

ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/475/ΔΕΣ ηνπ Ρπκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ 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 νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Ξδεγίαο 2005/60/ΕΙ ηνπ
Επξσπατθνχ Ινηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ρπκβνπιίνπ ηεο 26εο Ξθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε
ηελ

πξφιεςε

ηεο

ρξεζηκνπνίεζεο

ηνπ

ρξεκαηνπηζησηηθνχ

ζπζηήκαηνο

γηα

ηε

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ 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 Ξδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Ινηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ρπκβνπιίνπ 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 απφθαζεοπιαίζην 2002/629/ΔΕΣ ηνπ Ρπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
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Ξ νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο φηαλ ην

πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ

εθδφζεθε ηειεζίδηθε 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.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Ε.Ο.Ε.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ξ.Ε. θαη Ε.Ε.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,
ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Ε.), ηνλ Δηεπζχλνληα Ρχκβνπιν, θαζψο
θαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Ρπκβνπιίνπ.
2. Όηαλ ν πξνζθέξσλ 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 ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
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 πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ
Ειιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Δελ απνθιείεηαη

ν πξνζθέξσλ, φηαλ έρεη 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.
3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο
(δηαγσληζκφ), νηθνλνκηθφο θνξέαο εάλ

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 ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη
ζε

νπνηαδήπνηε

αλάινγε

θαηάζηαζε

πξνθχπηνπζα

απφ

παξφκνηα

δηαδηθαζία,

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,(άξζξν 73 παξ.4 πεξ. β Μ.4412/2016.
4. Η αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη νηθνλνκηθφ θνξέα ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη
ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3.
5. Ξηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 3 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. Εάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο
θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. α κέηξα πνπ
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ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη
ζνβαξφηεηα

θαη

ηηο

ηδηαίηεξεο

πεξηζηάζεηο

ηνπ

ζε ζπλάξηεζε κε ηε

πνηληθνχ

αδηθήκαηνο

ή

ηνπ

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Ξηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, κε
ηειεζίδηθε απφθαζε, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν
ηζρχεη ε απφθαζε (παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016).
6. Η απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη κεηά απφ
ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ε νπνία εθδίδεηαη εληφο
πξνζεζκίαο ηπιάνηα (30) ημεπών απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ ζσεδίος απφθαζεο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζπλνδεπφκελνπ απφ φια ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία.
Λε ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ε αλαζέηνπζα αξρή απνθιείεη απφ
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ηνλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθφ θνξέα.
7. Ξηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ηνπ 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 δεκνζίσλ (δηαγσληζκφ).
Άπθπο 14: Κπιηήπια επιλογήρ
Καηαλληλόηηηα για ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα απαηηνχλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θoξείο λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
θξάηνο - κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο.
Άπθπο15: Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλυζηρ ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος
79 ν. 4412/2016 ηηρ ΔΑΑΓΗΤ
Ιαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ

ην ππνπνηεκέλν

Έληππν Σπεχζπλεο Δήισζεο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 λ. 4412/2016 ηεο ΕΑΑΔΗΡΣ, σο
πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ
δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.
Ρε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ
ηνπο πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο
παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
Ρηελ

πεξίπησζε

ππνβνιήο

πξνζθνξάο

απφ

έλσζε

νηθνλνκηθψλ

θνξέσλ,

ην

ηππνπνηεκέλν έληππν ηεο παξ. 4 θαηά πεξίπησζε, ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο
ηεο έλσζεο.
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Άπθπο 16: Γικαιολογηηικά (Αποδεικηικά μέζα)
1. Γικαιολογηηικά
α. ν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο φπσο νξίζηεθαλ
ζηα άξζξα 12 θαη 13 ηεο παξνχζαο, θξίλνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 7, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (α) θαη θαηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.3 (β) ηεο παξνχζαο.
β. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο
εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
γ. Ξη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ ηπρφλ πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ
πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο
εκεξνκελίαο ηνπ άξζξνπ 7.
δ. Ξη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε
αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα δηθαηνινγεηηθά απηά
2.

Γικαιολογηηικά μη ζςνδπομήρ λόγυν αποκλειζμού ηος άπθπος 13

Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 13 νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. γηα ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο: απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ
κεηξψνπ (πνηληθνχ κεηξψνπ) ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξφζσπα ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 13.
β. γηα ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13: πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη
ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα) θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Ειιάδα ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά είλαη:
(i) θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ην Σπνπξγείν Ξηθνλνκηθψλ γηα ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα,
(ηη) αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή θαη
αθνξά ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
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Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαιχπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνζθέξνληνο
νηθνλνκηθνχ θνξέα σο θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα, θαη
ησλ εθ ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζήο ηνπο εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε
απηήλ.
γ. αλ ην θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηα ππφ ησλ πεξ. (α) θαη (β) ηέηνηνπ είδνπο
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ
φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί
λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο

δηθαζηηθήο

ή

δηνηθεηηθήο

αξρήο,

ζπκβνιαηνγξάθνπ

ή

αξκφδηνπ

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο
ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
Ξη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ππφ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηεο παξνχζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν φηη, ζηελ ελ ιφγσ ρψξα εθδίδνληαη ηα ππφςε
πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξίπηεηαη.
δ. Οηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ή δελ
βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
ε. Οηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Επηκειεηεξίνπ, 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.
Άπθπο 17: Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών
Ιάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Μ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα 12 κελψλ, απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Άπθπο 18: Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
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1. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Μ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ο.Α.
Ξη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηελ
ππεξεζία, πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα
ζηνηρεία.
2. Ξη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Λ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ
γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε
θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ,
ε)

ηα

ζηνηρεία

ηεο

ζρεηηθήο

δηαθήξπμεο

θαη

ηελ

εκεξνκελία

δηελέξγεηαο

ηνπ

δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) 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.
ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
3. Ξη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Ξηθνλνκηθνχ Τψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε
ηεο ΡΔΡ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Λπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Ε..Α.Α. - .Ρ.Λ.Ε.Δ.Ε. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ
ακείνπ Οαξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ

πνζνχ.

Αλ

ζπζηαζεί

παξαθαηαζήθε

κε

γξακκάηην

παξαθαηάζεζεο

ρξενγξάθσλ ζην ακείν Οαξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ
ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ
ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
4. Ξη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ.
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5. Ρε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία) , φια ηα κέιε ηεο
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 19: Δνζηάζειρ
Ιαηά ησλ πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ρσξεί έλζηαζε. Η πξνζεζκία άζθεζήο ηεο
είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, ε νπνία
απνθαζίδεη, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (ζπγθξνηήζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζ. 296/2016 Απφθαζε ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο), εληφο πξνζεζκίαο
δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο
έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ
(1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. ν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο
Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Ιαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο,
ρσξεί έλζηαζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Ξηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ κέρξη πέληε
(5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Επί ηεο
έλζηαζεο απνθαζίδεη ε Ξηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο
Επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ
ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. ν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή.
Άπθπο 20: Γλώζζα διαδικαζίαρ
1 α έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη
πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Ρε πεξίπησζε αζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε
πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. πρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2 Ξη 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. Ρηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
εθαξκφδεηαη ε Ρπλζήθε ηεο Τάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α' 188)57.
Εηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη
πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα
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επηθπξσκέλα , θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε
2

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΣΟ.ΕΝ.3, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν
θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Ι.Ονι.Δ. θαη 36 ηνπ Ιψδηθα πεξί Δηθεγφξσλ, είηε
απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα
ππεξεζία.
3

Επηηξέπεηαη

δηθαηνινγεηηθνχ

αληίζηνηρα
πνπ

ε

αθνξά

θαηάζεζε
αιινδαπή

νηνπδήπνηε

Επηρείξεζε

κε

δεκφζηνπ
ηε

κνξθή

εγγξάθνπ

θαη

επηθπξσκέλεο

θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην
Οξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ
ζθξαγίδα ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Τάγεο ηεο 05-10-61. Η επηθχξσζε
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Ι.Ο.Δ. θαη
36 ηνπ Ιψδηθα πεξί Δηθεγφξσλ.
4 Ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ
πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
5 Η πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξ αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ.
Άπθπο 21: Δθαπμοζηέα νομοθεζία
Γηα ηε δεκνπξάηεζε θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:
- ηνπ Μ. 4412/2016 «Δεκφζηεο Ρπκβάζεηο Έξγσλ, Οξνκεζεηψλ θαη Σπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Ξδεγίεο 201/24/Ε θαη 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- ηνπ Μ.3852/2010 «Μέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Δηνίθεζεο - Οξφγξακκα Ιαιιηθξάηεο» (ΦΕΙ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α')
- ηνπ Μ.3463/2006 «Ιχξσζε ηνπ Ιψδηθα Δήκσλ θαη Ινηλνηήησλ» (ΦΕΙ 114/8.6.2006
ηεχρνο Α')
- ηνπ Μ.4250/2014 «Δηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Ιαηαξγήζεηο, Ρπγρσλεχζεηο Μνκηθψλ
Οξνζψπσλ θαη Σπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ νκέα-ξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π.δ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (Α’ 74 ) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 απηνχ,
- ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ιχξσζε ηνπ Ιψδηθα Μφκσλ γηα ην Ειεγθηηθφ Ρπλέδξην».
- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
Ρπκβάζεσλ θαη Ιεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Λεηξψνπ Δεκνζίσλ Ρπκβάζεσλ…» .

2

Είηε απφ ην αξκφδην Οξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο
ζθξαγίδαο ‘’Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Τάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην Μ.
1497/84), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο.
3
Οξβ. Άξζξν 2 Μ. 3712/2008 (Α’ 225).
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- ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Οξφγξακκα Δηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο».
-ελ

Οξάμε

Μνκνζεηηθνχ

Οεξηερνκέλνπ

12-12-2012

Φ.Ε.Ι.

240/η.

Α΄/12-12-

2012 ε νπνία θπξψζεθε κε ην Μ. 4111/2013 Φ.Ε.Ι. 18 η. Α΄/25-01-2013 άξζξν
4 παξ. 1, θαζψο θαη ηεο εγθπθιίνπ
Σπνπξγείνπ

Εζσηεξηθψλ

κε

ηελ

3

κε

αξηζ. Οξση:11543/26-03-2013 ηνπ

νπνία αλαηίζεηαη ζηνπο Δήκνπο

ε αλάδεημε

ρνξεγεηψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδψλ θαζαξηφηεηαο γηα φια ηα ηδξχκαηα
θαη ηνπο νξγαληζκνχο απηψλ.
- νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο , θαζψο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Μφκνο, Ο.Δ.,
Σ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά. Μφκνη, ΟΔ θαη ππνπξγηθέο
απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 120 ηνπ Μ.4412/2016, δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εθαξκνζηένπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο
Άπθπο 22: Γημοζιόηηηα - Γαπάνερ δημοζίεςζηρ
ν πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζην ΙΗΛΔΗΡ θαη θέξεη θσδηθφ ΑΔΑΛ.
Οξνθήξπμε

απηήο

(πεξίιεςε

ηεο

Δηαθήξπμεο)

ηνηρνθνιιείηαη

ζηνλ

πίλαθα

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Δήκνπ, αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα «ΔΘΑΣΓΕΘΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ (www.aigialeia.gov.gr).
Άπθπο 23: ειπά ιζσύορ εγγπάθυν ηηρ ζύμβαζηρ
α

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο

κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνκήζεηα είλαη ηα

αλαθεξφκελα παξαθάησ. Ρε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ,
ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1. ν ζπκθσλεηηθφ
2. Η παξνχζα δηαθήξπμε
3. ερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζκ. 5/2017 Λειέηεο.
Άπθπο 24: Παποσή διεςκπινίζευν για ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ
Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη 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 έξι εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
Άπθπο 25: Σεκμήπιο από ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ
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Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη
ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο.
Άπθπο 26: Υπόνορ, ηόπορ και διάπκεια εκηέλεζηρ ηηρ ππομήθειαρ
Η ηζρχο ηεο παξνχζεο ζπκβάζεσο αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηελ
παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ε νπνία πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί
ην αξγφηεξν έλα έηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Άπθπο 27 : Γιάθοπερ πςθμίζειρ
Η έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο θαη ε δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο
πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηηο ππ’αξηζκ. 39/2017 θαη 48/2017 αληίζηνηρα Απνθάζεηο
ηεο Ξηθνλνκηθήο Επηηξνπήο.
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
Αθανάζιορ Παναγόποςλορ

