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Ο ΓΖΜΑΡΥΟ Γ. ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ
Αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ, κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη
ηηκήο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο & πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, έηνπο
2019-2020, γα ηνλ Γήκνπ , ηα Ν.Π.Γ.Γ, θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο»,
πξνυπνινγηζκνχ 160.759,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ. Π. Α. 24 % , κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:

PANAGIOTIS Ψηφιακά
MAVRAGANIS υπογεγραμμέν
ο από
PANAGIOTIS
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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία

ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ
Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Π. ΚΟΚΚΩΝΖ 2
ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
20001
2741360512, 513, 520
2741500301
tm@1306.syzefxis.gov.gr
Π.Μαπξαγάλεο
http://www.velovocha.gr/

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε
Πόιε
Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν
Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Γήκνο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο ΟΣΑ)
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Γεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο .
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr
γ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη γεληθψο δηαζέζηκα.
Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή
ζηελ δηεχζπλζε (URL) http://www.velo-vocha.gr/
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο1
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βέινπ Βόραο :
Κ.Α. 10.6641.01 πνζφ 1.000,00 €,
Κ.Α. 10.6643.01 πνζφ 5.000,00 €,
Κ.Α. 20.6641.01 πνζφ 65.000,00 €,
Κ.Α. 25.6641.01 πνζφ 2.000,00 €,
Κ.Α. 30.6641.01 πνζφ 5.500,00 €,
Κ.Α. 35.6641.01 πνζφ 10.000,00 €,
Κ.Α. 45.6641.01 πνζφ 1.500,00 €,
Κ.Α. 70.6641.01 πνζφ 4.000,00 €,
ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ»:
Κ.Α. 15-6641.001 πνζφ 1.500,00 €,
Κ.Α. 15-6643.001 πνζφ 3.000,00 €,
Κ.Α. 15-6643.002 πνζφ 3.000,00 €,
Κ.Α. 15-6643.003 πνζφ 1.000,00 €,
1

Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η ν. 4412/2016

2

ΑΔΑ: Ω4ΞΖΩ9Π-902

19PROC004557860 2019-03-05
Κ.Α. 60-6643.001 πνζφ 2.000,00 €,
ε Α/βαζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή πνζφ 40.176,00€ θαη
ε Β/βαζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή πνζφ 20.088,00 €
1.3

πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη Πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, έηνπο 2019, γα ηνλ Γήκνπ ,
ηα Ν.Π.Γ.Γ, θαη ηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (CPV) θαη ε παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα:
ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ
1os ΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
α/α

ΔΗΓΟ

CPV

Μνλάδα.

Πνζόηεηα

5

Σηκ.Μνλ

6

ΓΑΠΑΝΖ
ΜΔΡΗΚΖ

ΟΛΗΚΖ

7

8

1

2

3

4

1

Βελδίλε ακφιπβδε

09132100-4

ιίηξα

6.000,00

1,185

7.110,00

2

Πεηξέιαην θίλεζεο

09134220-5

ιίηξα

57.365,00

1,071

61.437,92

3

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο

09135100-5

ιίηξα

4.978,00

0,81

4.032,18
ΤΝΟΛΟ

72.580,10

Φ.Π.Α 24%

17419,22

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

89.999,32

ΓΗΑ ΣΟ Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΗΞΖ»
2νο ΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
α/α

ΔΗΓΟ

CPV

1

2

3

1

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ
θίλεζεο (βελδίλε ακφιπβδε)
ριννθνπηηθνχ κεραλήκαηνο

09132100-4

Καπζίκσλ (Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε
Παηδηθψλ ηαζκψλ"

09135100-5

Καπζίκσλ (Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε
αζιεηηθψλ Κέληξσλ

09135100-5

Καπζίκσλ (Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε
Πνιηηηζ. θέληξσλ

09135100-5

Καπζίκσλ (Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο ) γηα ζέξκαλζε
Παηδηθψλ ηαζκψλ"

09135100-5

2

3

4

5

Μνλάδα.

4

Πνζφηεηα

5

Λίηξα

Λίηξα

Σηκ.Μνλ.

6

ΓΑΠΑΝΖ
ΜΔΡΗΚΖ

ΟΛΗΚΖ

7

8

1020,00

1,185

1.208,70

1991,00

0,81

1.612,71

2986,00

0,81

2.418,66

995,00

0,81

805,95

2986,00

0,81

2.418,66

Λίηξα

Λίηξα

Λίηξα
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ΤΝΟΛΟ

8.464,68

Φ.Π.Α 24%

2.031,52

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 10.496,20
ΓΗΑ ΣΖΝ Α/ΒΑΘΜΗΑ & Β/ΒΑΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
3νο

α/α

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
ΔΗΓΟ

CPV

1

2

1

Πεηξέιαην
Α/ΒΑΘΜΗΑ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ζέξκαλζεο
ΥΟΛΗΚΖ

Πεηξέιαην
Β/ΒΑΘΜΗΑ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ζέξκαλζεο
ΥΟΛΗΚΖ

2

3

Μνλάδα.

4

09135100-5

Πνζφηεηα

Σηκ.Μνλ.

ΓΑΠΑΝΖ
ΜΔΡΗΚΖ

ΟΛΗΚΖ
8

5

6

7

40.000

0,81

32.400,00

20.000

0,81

16.200,00

Λίηξα
09135100-5

Λίηξα

ΤΝΟΛΟ

48.600,00

Φ.Π.Α 24%

11664,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

60.264,00

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

1

Βελδίλε Ακφιπβδε

Λίηξα

7.020,00

1,185

8.318,7

2

Πεηξέιαην Κίλεζεο

Λίηξα

57.365,00

1,071

61.437,915

3

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο

Λίηξα

73.936,00

0,81

59.888,16

Πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε
ΦΠΑ 24%
πλνιηθή δαπάλε

129.644,78
31.114,75
160.759,52

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα, πεξηζζφηεξα ή θαη γηα φια ηα ηκήκαηα (ΟΜΑΓΔ 1, 2, 3,-ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ)
Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΜΖΜΑΣΩΝ –ΟΜΑΓΩΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε
ηξείο (3).
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ : 160.759,52€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24 %
(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ 129.644,78 ΦΠΑ : 31.114,75).
Ζ νκάδα ησλ ιηπαληηθψλ ζα αλαηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ ε νκάδα ησλ ιηπαληηθψλ
έρεη πξνυπνινγηζκφ, αθελφο κηθξφηεξν ησλ νγδφληα ρηιηάδσλ επξψ (80.000), αθεηέξνπ κηθξφηεξν ηνπ 20%
ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο (αξηζκ. 115/2016 Πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Π.Δ.Γ. ζην VII Σκήκα ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ).
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 1 έηνο ή/έσο εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
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Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη
ηηκήο.
Δπί πιένλ, γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο 2 κε βάζε ηηο
ηηκέο .
1.4

Θεζκηθό πιαίζην

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ
Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»
ηος Ν. 4555/2018, Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ - Δμβάθςνζη ηηρ
Γημοκπαηίαρ - Δνίζσςζη ηηρ ςμμεηοσήρ - Βεληίυζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηυν Ο.Σ.Α.
[Ππόγπαμμα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρςθμίζειρ για ηον εκζςγσπονιζμό ηος πλαιζίος οπγάνυζηρ και λειηοςπγίαρ
ηυν ΦΟΓΑ - Ρςθμίζειρ για ηην αποηελεζμαηικόηεπη, ηασύηεπη και ενιαία άζκηζη ηυν απμοδιοηήηυν ζσεηικά
με ηην απονομή ιθαγένειαρ και ηην πολιηογπάθηζη - Λοιπέρ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δζυηεπικών
και άλλερ διαηάξειρ
ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για
ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος
και ηος ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ηοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος ν.
3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή
αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013»,
ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ
2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»,
ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και
Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην Οδηγία 2011/7 ηηρ
16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,
ηνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γικαζηική πποζηαζία καηά ηη ζύνατη δημοζίυν ζςμβάζευν Δναπμόνιζη ηηρ
ελληνικήρ νομοθεζίαρ με ηην Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ηηρ 21γρ Ηοςνίος 1989 (L 395) και ηην
Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ηος ςμβοςλίος ηηρ 25ηρ Φεβποςαπίος 1992 (L 76), όπυρ ηποποποιήθηκαν με ηην Οδηγία
2007/66/ΔΚ ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 11ηρ Γεκεμβπίος 2007 (L335)», ,
ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο»
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηυν
μελών ηοςρ με κλήπυζη»,3
ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν και Κενηπικού
Ζλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…»,
ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν και ππάξευν ηυν
κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ
διαηάξειρ”,
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) 4

2
3

Άξζξν 34 λ.4412/2016

Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε δχν εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο επξείαο θπθινθνξίαο, πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 379.
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πξνθήξπμεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, φηαλ ν δηαγσληζκφο
πξνθεξχζζεηαη απφ πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379.
4
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ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 5[ ηνπ λ. 3548/2007
(Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ
διαηάξειρ», 6,
ηνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” 7
ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή καηαζηπαηηγήζευν καηά
ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα
ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Ονομαζηικοποίηζη μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν
Δηαιπειών πος μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν νομικών
πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα»8, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο
κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν.3310/2005,
όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθοπιζμόρ συπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν
εξυσώπιερ εηαιπίερ”,
ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,
ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ
άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ηδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και Πολιηιζηικά Θέμαηα”,
ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα και ζηοισεία”,
ηο π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ”]
ηεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν ειδικόηεπυν θεμάηυν
λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ζλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος
Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν »9
ηεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο
“Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ Ζλεκηπονικών Γημοζίυν
ςμβάζευν (Δ..Ζ.ΓΖ..),10
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ
δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά
παξαπάλσ.
-ηελ ππ‟ αξηζκ. 54/2019 AAY ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 34, 36, 37, 38, 46/2019 Α.Α.Τ ηνπ «ΑΝΔΛΗΞΖ»,
- ηηο ππ‟ αξηζκ. 7/2019 θαη 2/2019 απνθάζεηο ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο
αληίζηνηρα.
1.5

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 28/03 /2019 θαη ώξα 12.0011
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε δχν νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο σο άλσ
απφθαζεο, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 379. Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην ίδην άξζξν, θαηαξγείηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379,
6
Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 2021
7
Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των
προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου
8
Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο
8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου
ευρϊ (1.000.000,00 €)
9
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηζρχεη έσο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο θαηφπηλ εμνπζηνδφηεζεο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 6 ηνπ λ.
4412/2016 (Πξβι Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ζ. 75)
10
Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 και
ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων
εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ
διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75
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Ζ δηαδηθαζία 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.
1.6

Γεκνζηόηεηα

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 12
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 13.
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ..14 : http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ έιαβε πζηεκηθφ Αξηζκφ :
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν 15 16 17, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 :
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL): www.velovocha.gr ζηελ δηαδξνκή: category/apofaseis-syllogikon-organwn/prokhrixeis/.
Γ.

Έμνδα δεκνζηεύζεσλ

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη: ηνπο αλαδφρνπο
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 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 λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο
δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο18
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
11

12

13

14
15

16

17

18

Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου
121 του ίδιου νόμου
Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ
ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016.Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ
48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ
Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ
παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.
Άρκρο 36 του ν. 4412/2016
Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται
ςτο άρκρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρκρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, πρβλ άρκρο
377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρκρο
5 του ΕΚΠΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (59 και
82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Θ δθμοςίευςθ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016
Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016
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2.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

2.1

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:





ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε
ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
Ζ ππ‟ αξηζκ. 03/2019 κειέηε, θαζψο θαη ε δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο δσξεάλ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα , κε δηθά ηνπ έμνδα. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη
ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο
θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν πέληε (5) 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 ππνγεγξακκέλν19. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε
άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ
αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ 20.
2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα . ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ
ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή
έθδνζε.
19

Πξβι ηελ κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σερληθέο
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)
20
Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016
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Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.21
Σα 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, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 22
Δηδηθφηεξα, 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.
Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 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.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα. αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα23.
2.1.5 Δγγπήζεηο24
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δλσζεο 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 εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο 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.Μ. 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 θαη ηα) ζηελ
πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.
21

Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016
23
Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα
24
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016
22
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2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 25
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή26 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο27.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.28
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο29
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 30, πνπ αλέξρεηαη ζην
έλα (1) ηνηο εθαηφ (%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο, ρσξίο Φ.Π.Α.
Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δψζνπλ πξνζθνξά κφλν γηα κία νκάδα, ην πνζφ ηεο εγγπεηηθήο
ζα αληηζηνηρεί ζην 1% επί ηεο ζπλνιηθά πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, κφλν ηεο νκάδαο απηήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζην
δηαγσληζκφ ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο, ηα πνζά ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
αζξνίδνληαη αληίζηνηρα.
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 2.4.5 ηεο παξνχζαο, 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.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
25

ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. επηθπιάζζνπλ γηα
ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε
εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο
26
Πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
27
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
28 Πρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
29 Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρκρου 72 του ν.4412/2016
30 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Πρβλ. άρκρο 72 παρ.
1α ν. 4412/2016)
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β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ,
θαη
γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, αλ απαηηείηαη
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ31
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) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ
ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο32 :
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),
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
νξίδνληαη 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 ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη
IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
31
32

Πξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
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ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
2.2.3.2. 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 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 πξνζθέξσλ 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.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, 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 ηνπο33.
2.2.3.3.34 α) Καη' εμαίξεζε, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη35 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
(β) 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. Ζ
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 36,
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) 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) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ.
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
33

34

35

36

Πρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο
υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηεο παξ. 3 γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ησλ παξ. 1 θαη 2 απνηειεί
δπλαηφηεηα ηεο A.A. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). ε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή δπλαηφηεηα ε
A.A. δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο 3 α ή/θαη β αληίζηνηρα.
Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά
ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ
τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4).
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ
τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και
τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
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(ζη) 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,
(δ) 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 23 ηεο παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 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,
(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ,
γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ
ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο
2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005,
φπσο ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ) 37.
2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.438 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
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, 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 39.
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
2.2.3.9. 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.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο40
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη
37

Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΠΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+
38
Όπσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε
39
Πρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
40
Πξβι άξζξν 75 παξ. 2 λ. 4412/2016
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νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ
Ακπληηθνχ Τιηθνχ41
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Γελ απαηηείηαη
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο
απαηηείηαη :
α) λα δηαζέηεη ην απαηηνχκελν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ .
β) Καζψο ν Γήκνο δελ δηαζέηεη δεμακελέο γηα θαχζηκα θίλεζεο (πεηξέιαην-βελδίλε ακφιπβδε), ν ζπκκεηέρσλ
γηα ηα είδε «ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΒΔΝΕΗΝΖ ΑΜΟΛΤΒΓΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ» ζα πξέπεη είηε λα δηαζέηεη πξαηήξην θαπζίκσλ γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ εληφο
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ είηε λα θξνληίζεη κε δηθά ηνπ κέζα ή εγθαηαζηάζεηο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ νρεκάησλ
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ή εληφο φκνξσλ Γήκσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε απφζηαζε φρη κεγαιχηεξε ησλ
δέθα (10 ) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα παξαδίδεηαη ηκεκαηηθά ζε
νπνηνδήπνηε δεκνηηθφ θηίξην θαη ζε πνζφηεηεο πνπ ζα ππνδεηθλχνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αλάδνρν
δ) λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν φρεκα γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηελ ηξνθνδνζία ηνπ Γήκνπ κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο.
ε) λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή ππεξεζίεο
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο42
Γελ απαηηείηαη
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο
(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6),
λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο 43.
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε
ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.
Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη ελ ιφγσ
νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.
41

Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Αλ. 4412/2016
Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Πρβλ. άρκρο 82 ν.
4412/2016)
43
Πρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
42
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Ζ εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ/ θαζεθφλησλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή, αλ ε πξνζθνξά
ππνβάιιεηαη απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, απφ έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έλσζε απηή.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο
Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα 1.,, ην
νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ44 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη
(www.hsppa.gr ).
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα45
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ.
3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/201646.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)47.
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ
ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.448.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο,
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ
79 παξ. 4 λ. 4412/2016
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 49.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά 50:
44

Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα
Δπηινγήο, Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο
45
Πρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο
εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ
των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
46
Πξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016
47
Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016
48
Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. πκπιεξψλεηαη αλαιφγσο (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016
49
Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016.
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη
φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα
πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, 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.
Οη 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 ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε
β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ
ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ
απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν
50

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ
δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ:
1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων
εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια,
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων:
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό
τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από
δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ
(βλ. και ςθμείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον
υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.
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πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, 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 ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.51
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ Τιηθνχ
Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
Β.3. Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
ηελ άδεηα ηνπ Πξαηεξίνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ .
Β.5. Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα,
ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, 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.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ.
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 52 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ
πηζηνπνίεζεο.
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο,
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 53

51

Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά
πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/
Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε .
52
Πρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
53
Πρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο
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2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο54
Κξηηήξην αλάζεζεο55 ηεο χκβαζεο56 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά:
Α) βάζεη ηηκήο
2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί
2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα....ηεο Γηαθήξπμεο , γηα ην
ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά 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 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο57.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Πξνζθνξψλ
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΑΝΑΡΣΖΖ
ΣΖ ΔΝΑΡΞΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΣΖ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΔΖΓΖ
Γηαδηθηπαθή
πχιε
05/03/2019
05/03/2019
www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ..

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
28/03/2019

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 ,
ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ 2677/Β – 21.10.13)
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» 58 59.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην
54

Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ
(ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296)
55
Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ
λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΩΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)
56 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296).
57

Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016
Ζ ελ ιφγσ Τπνπξγηθή Απφθαζε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη ηελ έθδνζε ησλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ησλ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36
θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016
59
πζρέηηζε κε άξζξν (Γιψζζα) θαη (Δπηθνηλσλία) ηεο δηαθήξπμεο (ηδίσο εθφζνλ θαη΄επηινγή ηεο Α.Α. εθαξκφδνληαη νη παξ. 1 θαη 5
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016)
58
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ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ
δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 3.2 έσο 3.4 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ
2677/Β – 21.10.13) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)»
2.4.2.2. 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
37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 6 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
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 60.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα 61, 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.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ςεθηαθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα
παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf]
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ
νξαηή κε θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ 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 ηνλ λ. 4250/2014. 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, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο
ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.

60
61

Πξβι άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι άξζξν 11, παξ. 1.11 ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο62.

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ 63:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79
ηνπ λ. 4412/201664, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc,
ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα...),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο ....ηεο
Γηαθήξπμεο , πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.
Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ
Παξάξηεκα65 66.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ 67.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο :ηιμή ,
θαη φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ:
ΓΗΑ ΣΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΖ
Οη ηηκέο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα δίδνληαη κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο εθάζηνηε
δηακνξθνχκελεο, κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο έθαζηνπ είδνπο, ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ
Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα
ηνπ λνκνχ φπνπ ζα βξίζθεηαη ε έδξα ην αλαδφρνπ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνχ θαη πνπ ζα αληηζηνηρεί
ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο (πεηξέιαην θίλεζεο, βελδίλε ακφιπβδε θαη πεηξέιαην
ζέξκαλζεο). Σν αλσηέξσ πνζνζηφ έθπησζεο κπνξεί λα είλαη θαη αξλεηηθφ ρσξίο λα ππεξβαίλεη ην 5%
62

ε πεξίπησζε πνπ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν απφ ηελ Α.Α. λα πξνζθνκηζηνχλ ζηνηρεία πξφζθνξα λα
απνδείμνπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηδίσο φηαλ απηή πεξηιακβάλεη αλάιπζε θφζηνπο, πεξηγξάθεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ
ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ν ηξφπνο ππνβνιήο ηνπο
63
Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016
64
Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηά ηα
αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΩΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) www.eaadhsy.gr
65
Πξβι άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016
66
Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ βάζεη
ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά. Αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα αγαζνχ, ζχκθσλα κε Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηπρφλ ππφδεηγκα ηερληθήο
πξνζθνξάο.
67
Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016
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Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ απφ ην ζχζηεκα, ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα ζπκπιεξψζνπλ σο ηηκή πξνζθνξάο ηελ ηηκή κε ηξία (3)
δεθαδηθά ςεθία (αξηζκφ) πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο έθπησζεο πνπ πξνζθέξνπλ
απφ ηελ Σηκή Αλαθνξάο (Βάζεη ηνπ ππ‟ αξηζκ. 8850/24-01-2019 ΠΗΝΑΚΑ ΣΗΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ
ΠΡΑΣΖΡΗΩΝ Π.Δ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ηεο Πεξ. Δλφηεηαο Κνξηλζίαο,) ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΓΔΝΗΚΖ
Γ/ΝΖ ΑΓΟΡΑ Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΩΝ ΣΗΜΩΝ
(Ν.4257/2014 αξζξ. 63) ηνπ ηζηνηφπνπ : http://www.fuelprices.gr/ πνπ ηίζεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε γηα
ην αληίζηνηρν ππφ πξνκήζεηα είδνο.
Σηκέο Αλαθνξάο γηα ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ :
Σηκή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο

: = 1,004

Σηκή αλαθνξάο Πεηξειαίνπ Κίλεζεο

: = 1,328

Σηκή αλαθνξάο Βελδίλε Ακφιπβδε

: = 1,470

Παξάδεηγκα : Έζησ φηη ν ζπκκεηέρσλ έρεη πξνζθέξεη έθπησζε επί ηεο ηηκήο (φπσο αθξηβψο δεηείηαη απφ ηε
Γηαθήξπμε) 10% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο. ηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 1,071 (ρσξίο ην ΦΠΑ 24%) - (1,071 x 10%)=0,9639
Αλ πξνζθεξζεί αξλεηηθφ πνζνζηφ έθπησζεο π.ρ. 2% γηα ην Πεηξέιαην Κίλεζεο ηφηε ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή
θφξκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξψζεη σο ηηκή πξνζθνξάο 1,071 (ρσξίο ην
ΦΠΑ 24%) + (1,071 x 2%)=1,092
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ παξαξηήκαηνο Β', ζε κνξθή pdf.
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ
έθπησζεο ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Παξαξηήκαηνο .....,.πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε
λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο68.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη Ωο
απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ
θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή69 .
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

68
69

Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016
Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016
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2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ70
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 120 εκεξψλ
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
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 ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, 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 πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο
πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ71
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 72
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο
παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.

70
71
72

Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016
Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016
Πξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16
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3.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ73
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:


Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 1
εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πξνζθνξψλ.



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
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.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, 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
νξγάλνπ74.
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 ή/θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ην θξηηήξην
αλάζεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Σα αλσηέξσ ππφ ζηνηρεία α θαη β ζηάδηα κπνξεί λα γίλνληαη θαη
εληαία.
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 ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.
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
κε βάζε ην νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή75 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
73

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).
74
Πξβι θαη ην άξζξν 72 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 “Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ
εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο”
75
Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016
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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 ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε/απνθάζεηο ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ.
Καηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ ρσξεί έλζηαζε/πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο
παξνχζαο.
3.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο76 - Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δεθαπέληε (15) εκεξψλ 77 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2.
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο
παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ
παξαγξάθσλ 2.2.4 -2.2.8 απηήο.
Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή
ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ
έρνπλ πξνζθνκηζζεί 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, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη
ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε
ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ
ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ
76
77

Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016
Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ
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πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ 78.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα
ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ
δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα
νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο: Πνζνζηφ 30%.79 ζηελ
πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο
αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή
πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη :
α) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ λ.
4129/2013.
β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη
επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη
απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ
ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.
[3.4] Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε
πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο

78
79

Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3
Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ
περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω
περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 104, Ν. 4412/2016)
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γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε
(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο .
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ,
επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν
ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλΓηα ην
παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην
άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α.. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο
ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί
ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε
ελέξγεηα. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο
βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο,
ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΠΠ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
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4.

ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

4.1

Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο .Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 80.ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ
παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5%
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο
ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη ηκεκαηηθά : απνδεζκεχνληαη
ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο ησλ πιηθψλ πνπ παξαιήθζεθε
νξηζηηθά] κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη
εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ 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.
4.4

Τπεξγνιαβία

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο
εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.
Γελ επηηξέπεηαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ησλ πην θάησ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο/ησλ πην θάησ
ππεξεζηψλ-θαζεθφλησλ
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη
ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ,
ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα
80

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο
αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.81. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε
ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο
ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο
παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο
ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο
ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ. Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη
ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.
4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ
γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 82 83
-ε χκβαζε κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
-ν Γήκνο κπνξεί λα απμήζεη έσο 30% ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα θαχζηκα
Σν δηθαίσκα πξναίξεζεο απνηειεί κνλνκεξέο δηαπιαζηηθφ δηθαίσκα ηεο Α.Α., αζθείηαη κε κνλνκεξή δήισζή
ηεο θαη δελ απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνλ αλάδνρν ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε
άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο , ν Γήκνο ή ηα Ννκηθά ηνπ πξφζσπα ζα πξνβνχλ πξψηα ζε
αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχο.
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε,
θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο , β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο
παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258
ηεο ΛΔΔ.

81

Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016
Πρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016
83
Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Πρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
82
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5.
5.1

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν
α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ
5.1.2. Toλ 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. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο.
α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/201684
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ
εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ φπσο θάζε θνξά νξίδεηαη.
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο
επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο85 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ,
εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη
απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν .....ηεο παξνχζαο [ε παξάγξαθνο απηή ζπκπιεξψλεηαη
θαηά πεξίπησζε απφ ηελ Α.Α. κε βάζε ηνπο εηδηθνχο φξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη παξαπνκπή ζηα
αληίζηνηρα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο ή ηνπ Παξαξηήκαηνο ......απηήο]
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,
β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ
πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο
πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ
αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο
ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ
αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
84

Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
85
Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016
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5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν86 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν,
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε
ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά
αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη
ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο].
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν
πνζφ.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε
ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ87

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ
άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4.
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.

86
87

Άξζξν 207 ηνπ λ. 4412/2016
Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016
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6.
6.1

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά :
-Γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο: ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ή φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2.2.6 ηεο παξνχζεο.
-Γηα ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο : ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, ηνπ ΝΠΓΓ «ΑΝΔΛΗΞΖ», θαη ζηα ρνιεία ηνπ
Γήκνπ.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο
ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ,
ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/1688 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη
πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ
ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη‟ εθεζε
ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε
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Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “ Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο
ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ.
Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε
καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ
πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα
εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα
ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο”
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απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα
ηεο θαη‟ έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα
ζηνπο θαησηέξσ θαζνξηδφκελνπο ρξφλνπο: .1 κήλαο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε
απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα
πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή
ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο
επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ
παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 89
6.3

6.4

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθό
Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο.
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη
εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθηεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
6.5 Γείγκαηα-Γεηγκαηνιεςία-εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο
Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην
επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ρεκηθή εμέηαζε. Σν
θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο Γελ απαηηείηαη
6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο Γελ πξνβιέπεηαη. Ζ ηηκή ησλ θαπζίκσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε
λφκηκα δηακνξθνχκελε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θαπζίκνπ ηελ εκέξα παξάδνζεο ηεο πεξηνρήο, ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ Τγξψλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (άξζξν 63
ηνπ Ν. 4257/2014, εθαξκνδφκελεο ηεο πξνζθεξφκελεο έθπησζεο.

89

ην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ΤΑ
Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα90 θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε
(αα)/αλαζέηνληα θνξέα (αθ)

θαη

ζηνηρεία

επηθνηλσλίαο

ηεο

αλαζέηνπζαο

αξρήο

- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 6052
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Π. ΚΟΚΚΩΝΖ 2, ΕΔΤΓΟΛΑΣΗΟ
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Π.ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ
- Σειέθσλν:2741360512, 513, 520
- Ζι. ηαρπδξνκείν: tm@1306.syzefxis.gov.gr

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
-Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ, ΚΑΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΔΣΟΤ 2019
(CPV: 09132100-4, 09134220-5, 09135100-5)
-Κσδηθόο ζην ΚΖΜΓΖ : 71242
-Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε πξνκήζεηεο: Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο,
έηνπο 2019-2020 κε αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ.

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ
ΤΜΠΛΖΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ
90

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη
ην ζχλνιν απηψλ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iii ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

[...............]

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.

α) *……+

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

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
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Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
[……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝ vi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α
και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε
ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ
που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Όχι
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο
(ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ vii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
 δωροδοκίαix,x·
 απάτθxi·
 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·
 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«απηνθάζαξζε») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
α)*……+·
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
β)*……+
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι -*+ Ναι *+ Όχι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, -*……+·
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
-*……+·
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
γ.2)*……+·
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
δ) *+ Ναι *+ Όχι
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
Εάν ναι, να
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
αναφερκοφν
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
λεπτομερείσ
xxii
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
πλθροφορίεσ
*……+

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ
α)*……+·
β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι
-*……+·
-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά, εγγράφων): xxiii
αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
ακόλουκεσ

Βρίςκεται ο οικονομικόσ
οποιαδιποτε
από
τισ
xxv
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
[.......................]
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
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*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *..........……+
Έρεη ζπλάςεη ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
*…...........+
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:*……+
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ *+ Ναι *+ Όχι
ύπαξμε
ηπρόλ
ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντωνxxviii, λόγω τθσ ςυμμετοχισ του
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα *….................]
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ *+ Ναι *+ Όχι
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
κυρϊςεισ;
λιφκθκαν:
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *……+
πλθροφορίεσ:
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Όχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
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β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

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

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν
θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο,
αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ
αξία)

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν
και δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+
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ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxli όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Όχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
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προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα *+ Ναι *+ Όχι
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον
ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται
από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχιxliv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlv
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ

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

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+

Εεςγολαηιό, ……/…../2019
Ο Πποζθέπυν

Τπογπαθή(-έρ)
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i

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

ii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iii

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε
αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
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xiv

Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Πρβλ άρκρο 48.

xxx

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
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xxxii

Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiii

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvi

Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxix

Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xl

Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xli

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xlii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliii

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xliv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται
από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ (Προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)

ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 3/2019

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2
20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
Τθλ.:2741360512-13-20
Fax: 2741300501
E-mail: tm@1306.syzefxis.gov.gr

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
1θ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΚΑΤΙΜΑ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ

Τθσ Επιχείρθςθσ …………………………………………………………………… με ΑΦΜ………………….. ΔΟΥ ……………………………………….. που
εδρεφει ςτ… ……………………………………………….. Οδόσ ……………………………….......... αρικμόσ ………….., τθλ. ……………… fax
……………………
α/α

ΕΙΔΟΣ

Μονάδα.

Ποςότθτα

Τιμ.Μον.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΘΣ

Σφνολα

Τιμι Προςφορά
Ολογράφωσ
1

2

3

5

1

Βενηίνθ αμόλυβδθ

λίτρα

6.000,00

2

Πετρζλαιο κίνθςθσ

λίτρα

57.365,00

3

Πετρζλαιο κζρμανςθσ

λίτρα

4.978,00

6

Αρικμθτικϊσ

7

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ
ΒΟΧΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 3/2019

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2
20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
Τθλ.:2741360512-13-20
Fax: 2741300501
E-mail: tm@1306.syzefxis.gov.gr

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
2θ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΚΑΤΙΜΑ

ΓΙΑ ΣΟ «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Τθσ Επιχείρθςθσ …………………………………………………………………… με ΑΦΜ………………….. ΔΟΥ ……………………………………….. που
εδρεφει ςτ… ……………………………………………….. Οδόσ ……………………………….......... αρικμόσ ………….., τθλ. ……………… fax
α/α

ΕΙΔΟΣ

Μονάδα.

Ποςότθτα

Τιμ.Μον.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΘΣ
Τιμι Προςφορά
Ολογράφωσ

1

2

3

5

1

Προμικεια καυςίμων
κίνθςθσ
(βενηίνθ
αμόλυβδθ)
χλοοκοπτικοφ
μθχανιματοσ

λίτρα

1020,00

2

Καυςίμων (Πετρζλαιο
κζρμανςθσ
)
για
κζρμανςθ
Παιδικϊν
Στακμϊν"

λίτρα

1991,00

3

Καυςίμων (Πετρζλαιο
κζρμανςθσ
)
για
κζρμανςθ
ακλθτικϊν
Κζντρων

ιίηξα

2986,00

6

7

60
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4

Καυςίμων (Πετρζλαιο
κζρμανςθσ
)
για
κζρμανςθ
Πολιτις.
κζντρων

ιίηξα

995,00

5

Καυςίμων (Πετρζλαιο
κζρμανςθσ
)
για
κζρμανςθ
Παιδικϊν
Στακμϊν"

ιίηξα

2986,00

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

61

ΑΔΑ: Ω4ΞΖΩ9Π-902

19PROC004557860 2019-03-05

ΣΙΣΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ – ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ
ΒΟΧΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 3/2019

ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΣΠ. ΚΟΚΚΩΝΘ 2
20100 ΗΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
Τθλ.:2741360512-13-20
Fax: 2741300501
E-mail: tm@1306.syzefxis.gov.gr

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
3θ

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ : ΚΑΤΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΗ

ΓΙΑ ΣΗΝ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Τθσ Επιχείρθςθσ …………………………………………………………………… με ΑΦΜ…………………..ΔΟΥ ……………………………………….. που
εδρεφει ςτ… ……………………………………………….. Οδόσ ……………………………….......... αρικμόσ ………….., τθλ. ……………… fax
α/α

ΔΗΓΟ

Μνλάδα.

Πνζόηεηα

Σηκ.Μνλ.

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ

ύλνια

Σηκή Πξνζθνξά
Οινγξάθσο
1

2

3

5

1

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ιίηξα
Α/ΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

40.000

2

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο ιίηξα
Β/ΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ

20.000

6

Αξηζκεηηθψο

7

ΤΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΦΕΡΩΝ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ
Γ. Παπαλδξένπ Εεπγνιαηηφ,
ΣΖΛ. 2741360512 ΦΑΞ 2741500301

Εεπγνιαηηφ 04 /03 /2019
Αξ.Πξση.: 1976

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
γηα ηνλ Γ. Βέινπ Βφραο Ν. Κνξηλζίαο
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ ειεθηξνληθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ, γηα ηηο
αλάγθεο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαη ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ,
έηνπο 2019-2020», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζε αθέξαηεο
κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην
ηκήκα Δκπνξίνπ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο N. Κνξηλζίαο, Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 160.759,52 επξψ (ζπκπ. ηνπ
ΦΠΑ).
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ-αξ.ζπζη.: 71242) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ :

05/03/2019.

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ :

28/03/2019 θαη ψξα 12:00

ηελ δεκνπξαζία γίλνληαη δεθηνί πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δχλαληαη λα εθηειέζνπλ ηελ πξνκήζεηα
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο εθηφο Φ.Π.Α. ήηνη 1.297,00€, ή ίζε κε ην 1% επί ηνπ ελδεηθηηθνχ ή
ησλ ελδεηθηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηνπο νπνίνπο θαηαηέζεθε πξνζθνξά.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ (Π.Μαπξαγάλεο, ηει. 2741360512).
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΑΝΝΗΒΑ ΠΑΠΑΚΤΡΗΑΚΟ
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