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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ

Άρκρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ
1. 1

Αναθϋτουςα αρχό

: Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ

Οδόσ
Σαχ.Κωδ.
Σηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορύεσ

:
:
:
:
:
:

π. Κοκκώνη 2
ΣΚ 20001-Ζευγολατιό
2741360537
2741053101
dxpol@vochas.gov.gr
Δημότριοσ Πολύτησ
Προώςτϊμενοσ Δ/νςησ Σ.Τ.

1.2 Κύριοσ του Έργου :

Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ

1.3 Εργοδότησ:

Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ

1.4 Προώςτϊμενη Αρχό :

Οικονομικό Επιτροπό Δόμου Βϋλου-Βόχασ

1.5 Διευθύνουςα Τπηρεςύα :

Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ

1.6 Αρμόδιο Σεχνικό υμβούλιο : Περιφερειακό υμβούλιο Σεχνικών Έργων
Περιφϋρειασ Πελοποννόςου
1.7 Η Τπηρεςύα που διεξϊγει τον διαγωνιςμό εύναι Δ/νςη Σ.Τ. & Πολεοδομύασ Δόμου ΒϋλουΒόχασ, ςτην οπούα θα κατατεθούν οι προςφορϋσ:
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail

:
:
:
:
:

Σπ. Κοκκώνη 2
ΤΚ 20001-Ζευγολατιό
2741360537
2741053101
dxpol@vochas.gov.gr

1.8 Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταςτεγαςκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ι
εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα τα νζα τουσ ςτοιχεία ςτουσ προςφζροντεσ ι
ςτον ανάδοχο.
Εφόςον οι ανωτζρω υπθρεςίεσ ι/και τα αποφαινόμενα όργανα τθσ ανακζτουςασ αρχισ/του ανακζτοντοσ
φορζα καταργθκοφν, ςυγχωνευτοφν ι με οποιονδιποτε τρόπο μεταβλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ι εκτζλεςθσ τθσ μελζτθσ, υποχρεοφνται να δθλϊςουν άμεςα και εγγράφωσ ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο τα ςτοιχεία των υπθρεςιϊν ι αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον
νόμο αποτελοφν κακολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπειςζρχονται ςτα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ τουσ.

Άρκρο 2: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και τεφχθ
2.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016,
για τον παρόντα διαγωνιςμό, είναι τα ακόλουκα:
α) θ παροφςα διακιρυξθ,
β) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
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γ) το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ,

δ) το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το πρόγραμμα των
απαιτοφμενων μελετϊν και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου.
ε) το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του,
ςτ) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν
ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω,
2.2 Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ από τισ 20/10/2020 ςτθν ιςτοςελίδα https://velovocha.gr/.
2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο τζςςερισ θμζρεσ πριν τθν λιξθ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν και
για τθν Ραροφςα ζωσ τθν 13/11/2020

Άρκρο 3:

Υποβολι φακζλου προςφοράσ

3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14,
o
o
o

εύτε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού, Σπ. Κοκκώνη 2,ΤΚ 20001Ζευγολατιό Κορινθύασ, 1οσ όροφοσ, Δ/νςη Τ.Υ. & Πολεοδομύασ Δόμου Βϋλου-Βόχασ
εύτε (β) με αποςτολό, επύ αποδεύξει, προσ την αναθϋτουςα αρχό, Δόμοσ Βϋλου-Βόχασ,
Σπ. Κοκκώνη 2,ΤΚ 20001-Ζευγολατιό Κορινθύασ
εύτε (γ) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ςτο ιςόγειο του
κτιρίου Γ. Ραπανδρζου & Ελ. Βενιηζλου, ΤΚ 20001-Ηευγολατιό Κορινκίασ, Διμου ΒζλουΒόχασ.

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ
γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει
τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο
άρκρο 14 τθσ παροφςασ. Η ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του
περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι
τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα,
ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:
Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
Ρροςφορά
του ………
για τθ μελζτθ: « ………………. »
με ανακζτουςα αρχι …….
και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν …………..
Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό, θ
οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ
(μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα
ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail).
3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:
α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 20.2 του παρόντοσ,
-4-

ΑΔΑ: 6ΤΚΙΩ9Π-ΦΩ5

20PROC007490846 2020-10-16

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά» κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 20.3 του παρόντοσ. Εάν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω
μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και
ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ, και
γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ (κλειςμζνοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχκεί χωρίσ να
καταςτεί τοφτο αντιλθπτό, επί ποινι αποκλειςμοφ), με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο
οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.4 του
παρόντοσ.
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι υποφάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου του
άρκρου 3.2 του παρόντοσ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ
τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ *περίλθψθσ διακιρυξθσ+ ςτο ΚΗΜΔΗΣ).
3.4 Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 τθσ παροφςθσ.
3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ προςφορά ςτθν
κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που κατατζκθκε ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
3.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ φορζα :
α) από τον ίδιο το μελετθτι (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),
β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και
γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Στθν προςφορά, επί ποινι απόρριψθσ τθσ προςφοράσ, προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ.

Άρκρο 4 : Διαδικαςία αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν/’ζγκριςθ πρακτικοφ
4.1 Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από
τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 του παρόντοσ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά.
Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 3.1 του παρόντοσ
(θ ϊρα και θμζρα υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον κυρίωσ φάκελο, θ δε
ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε καταφατικι
περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να
τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.
4.2 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα ι μετά τθ λιξθ τθσ
παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ
φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τουσ φακζλουσ των
Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ
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ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά
προςζλευςθσ, θ επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, θ τάξθ και κατθγορία του ο εξουςιοδοτθμζνοσ
εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Πλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα
αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο και τα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
4.3 Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, με τθν εφαρμογι των κριτθρίων
ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Το πρακτικό τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν και τθ ςχετικι λεκτικι
αιτιολογία και υποβάλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ
εφόςον οι επί μζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από τα αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια
όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ, αλλιϊσ απορρίπτονται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ
περαιτζρω διαδικαςίασ.
Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τθν
βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν, γνωςτοποιεί εγγράφωσ, και με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςε όλουσ
τουσ προςφζροντεσ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για τθν
αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των ςυμμετεχόντων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ.
H διαδικαςία τθσ αποςφράγιςθσ των φακζλων των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ προςφοράσ
και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ (άρκρο 117, παρ 4). Η διαδικαςία αυτι γνωςτοποιείται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ από τον
Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ πριν από το άνοιγμα των προςφορϊν.
Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου αυτοφ δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των
προςφορϊν, ελζγχονται τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά μειοδοςίασ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ
διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ εργάςιμεσ θμζρεσ. Σχετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ του
Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο,
ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςων ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ για τθν
θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.
4.4 Το ςχετικό πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των
τεχνικϊν προςφορϊν, εγκρίνεται από τθν ανακζτουςα αρχι.
Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ, θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ
παροφςασ. Σε όλουσ τουσ προςφζροντεσ θ ανακζτουςα αρχι παρζχει πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και ςτισ υποβλθκείςεσ τεχνικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων.
4.5 Οι Φάκελοι τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των προςφερόντων που αποκλείςκθκαν (για οποιονδιποτε
λόγο) κατά τα ανωτζρω και παραμζνουν ςφραγιςμζνοι, φυλάςςονται με μζριμνα τθσ Επιτροπισ, ζωσ ότου
παρζλκει θ ςχετικι προκεςμία ι ενδεχομζνωσ οι αποκλειςκζντεσ δθλϊςουν εγγράφωσ ότι παραιτοφνται
του δικαιϊματοσ υποβολισ ενςτάςεων.
4.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καλεί
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ ςφμφωνα με το ανωτζρω
Ρρακτικό, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςε θμερομθνία και ϊρα που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςε αυτοφσ προ
πζντε (5) θμερϊν, για τθν αποςφράγιςθ των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν, εφόςον δεν ζχει γίνει ςτθν
αρχικι ςυνεδρίαςθ. Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ
προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τουσ ςε ςχετικό Ρρακτικό. Η υποβλθκείςα
οικονομικι προςφορά, κατά κατθγορία μελζτθσ, απορρίπτεται, εφόςον οι ποςότθτεσ του φυςικοφ
αντικειμζνου τθσ προςφοράσ δεν αντιςτοιχοφν ςτο αντικείμενο τθσ μελζτθσ, όπωσ προκφπτει από τα
ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ κε' τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
4.7 Φςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςτάκμιςθ τθσ βακμολογίασ
τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ, θ Επιτροπι προςδιορίηει τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ςφμφωνα με το
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άρκρο 21.1 του παρόντοσ και καταγράφει τισ ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ για τθν ανάκεςθ, ςε
ςχετικό Ρρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να το εγκρίνει.
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, θ ανακζτουςα αρχι
κοινοποιεί τθν ωσ άνω απόφαςθ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που υπζβαλαν αποδεκτι προςφορά και
παρζχει πρόςβαςθ ςε αυτοφσ ςτισ υποβλθκείςεσ οικονομικζσ προςφορζσ των λοιπϊν προςφερόντων.
4.8 Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
(ιςοδφναμεσ), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 21.4 τθσ παροφςασ.
4.9 Κατά των αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ του παρόντοσ άρκρου χωρεί ζνςταςθ, κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 6.

Άρκρο 5: Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου/ Κατακφρωςθ/
Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ
5.1 Η ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 10 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του
παρόντοσ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ
παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
5.2 Αν δεν υποβλθκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν,
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 5.1 του παρόντοσ άρκρου,
αίτθμα προσ τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο
ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα, από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο
χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ
εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο αϋ του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των
αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
5.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι:
i) τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι
ανακριβι ι
ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα,
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) αν από τα δικαιολογθτικά που υποβλικθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 17, 18, 19 και 22 τθσ παροφςασ, απορρίπτεται θ
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, τθρουμζνθσ τθσ
ανωτζρω διαδικαςίασ.
5.4 Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει με το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) ότι πλθροφν και οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο
προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν
αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για
τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.
5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν υποβάλλει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από
τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι ςτο πρόςωπό του δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου
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18 και ότι πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ματαιϊνεται.
5.6 Η διαδικαςία ελζγχου των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ, ςτο
οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα υπό 5.2) ανωτζρω από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςι του ςτθν Οικονομικό Επιτροπό Δόμου Βϋλου-Βόχασ για τθ
λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν απόρριψθ του προςωρινοφ αναδόχου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
κατά τθν παρ. 5.5 του παρόντοσ άρκρου, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
5.7 Η ανακζτουςα αρχι προβαίνει, μετά τθν ζγκριςθ του ανωτζρω πρακτικοφ, ςτθν κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει
αποκλειςτεί οριςτικά εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.

Άρκρο 6: Ενςτάςεισ
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ
υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν
του άρκρου 14 τθσ παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι
θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (ι του Τεχνικοφ
Συμβουλίου για ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα ςφμφωνα με το άρκρο
376 παράγραφοσ 11, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφ αςίηον διοικθτικό
όργανο.
Η προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ άςκθςι
τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ πράξθσ ι
τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κατά τα οριηόμενα
ςτο π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων του παρόντοσ. Ρζραν από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί
καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι
νομιμότθτασ.
Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989 (Αϋ 8).
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Άρκρο 7: Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να ςυμπλθρϊςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ οικονομικισ τουσ
προςφοράσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτισ διατάξεισ των άρκρων 102 και 103 του ν. 4412/2016 και του άρκρου 13 τθσ υπ' αρ. 117384/26-102017 Κ.Υ.Α.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ
να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

Άρκρο 8: Σφναψθ ςφμβαςθσ
8.1 Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.
8.2 Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο. Με τθν ίδια
επιςτολι καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ,
προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. Η εν λόγω κοινοποίθςθ
επιφζρει τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του
άρκρου 105 του ν. 4412/2016.
8.3 Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, αποκλείεται, και
ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 5 τθσ παροφςασ για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρκρο 9: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κατά το ςτάδιο τθσ εκτζλεςθσ/ Σειρά ιςχφοσ
Σχετικά με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 άρκρου 105 και 182 του ν.
4412/2016.
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ είναι τα αναφερόμενα παρακάτω.
Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ κακορίηεται ωσ κατωτζρω:
1. Το Συμφωνθτικό,
2. Η παροφςα Διακιρυξθ
3. Η Οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου,
4. Το τεφχοσ τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν Ραραρτιματά του,
5. Το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου με τα τυχόν Ραραρτιματά του, το πρόγραμμα των
απαιτοφμενων μελετϊν και θ τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου.
6. Το τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν

Άρκρο 10 : Γλϊςςα Διαδικαςίασ
10.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε
άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Τυχόν ενςτάςεισ
ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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10.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
10.3 Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ
5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά
τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει
ςυνταχκεί το ζγγραφο. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που
ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτθν παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ
αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
10.4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
10.5 Η επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Άρκρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοκεςία
Για τθ διαδικαςία ςφναψθσ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν:
1. Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίωσ τα άρκρα 118 και 119 αυτοφ.
2. Ο ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί
προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν
ερμθνεία του, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39, 40 και 42 παρ. 1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και παροχισ υπθρεςιϊν” (Α' 42).
4. Ο ν. 4278/2014 (Αϋ157) και ειδικότερα το άρκρο 59 αυτοφ «Άρςθ περιοριςμϊν ςυμμετοχισ
εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςε δθμόςια ζργα».
5. Ο ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ.
6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» .
7. Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ
αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ».
8. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
9. Το π.δ. 138/2009 «Μθτρϊο Μελετθτϊν και Εταιρειϊν Μελετϊν» (Α’ 185).
10. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό
Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68).
11. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
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12. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».
13. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.
14. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»
15. Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ».
16. Ο ν. 2859/2000 “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.)” (Α’ 248).
17. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”.
18. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
19. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”.
20. Το π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβϊν μθχανικϊν δια ςφνταξιν μελετϊν, επίβλεψιν, παραλαβιν κλπ
Συγκοινωνιακϊν, Υδραυλικϊν και Κτιριακϊν Εργων , ωσ και Τοπογραφικϊν, Κτθματογραφικϊν
και Χαρτογραφικϊν Εργαςιϊν και ςχετικϊν τεχνικϊν προδιαγραφϊν μελετϊν” (Α' 301), όπωσ
ιςχφει, ωσ προσ το μζροσ Βϋ (Ρροδιαγραφζσ) και ωσ ςυγκριτικό ςτοιχείο για τθ προεκτίμθςθ
αμοιβϊν μελετϊν που δεν καλφπτονται από τον Κανονιςμό αμοιβϊν.
21. Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων του άρκρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν, και ςυνοικιςμϊν του Κράτουσ και οικοδομισ
αυτϊν’’, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με το ν. 3919/2011 (Αϋ32).
22. Η με αρ. 57654/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 1781) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
23. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργικι Απόφαςθ (Β’ 2519) «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ
Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν κατά τθ διαδικαςία τθσ παρ. 8 δ του άρκρου 53 του ν. 4412/2016»,
24. Η Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογι διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφοροφν
τθν απελευκζρωςθ των κλειςτϊν επαγγελμάτων».
25. Η με αρ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι
δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι
προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26
του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
26. Η με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαςθ Υπ. Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Κατάρτιςθ, τιρθςθ και
λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων,
μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν (ΜθΜΕΔ) τθσ παρ.
8(θ) του άρκρου 221 του ν.4412/2016»
27. Η με αρικ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν
«Κατάρτιςθ, τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου μελϊν επιτροπϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ
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δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν επιςτθμονικϊν
υπθρεςιϊν (Μθ.Μ.Ε.Δ.) τθσ παρ. 8 (θ) του άρκρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
28. Η με αρικ. 50844/11-5-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Συγκρότθςθ και
οριςμόσ μελϊν γνωμοδοτικισ επιτροπισ επί τθσ επάρκειασ των λθφκζντων επανορκωτικϊν
μζτρων οικονομικϊν φορζων προσ απόδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ» (ΥΟΔΔ 279), όπωσ
τροποποιικθκε με τθν όμοια απόφαςθ 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).
29. Η με αρικ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και
Μεταφορϊν «Κακοριςμόσ κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των βαςικϊν μελετθτϊν ωσ Τεχνικϊν
Συμβοφλων - Μελετθτϊν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ που
υπογράφεται με τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι του ζργου, τον τρόπο πλθρωμισ των υπθρεςιϊν και κάκε
άλλο ςυναφζσ με τα ανωτζρω κζμα» (Β 4203).
30. Η Εγκφκλιοσ υπ’ αρικμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ9ΟΒ) με κζμα «Οδθγόσ εκπόνθςθσ μελετϊν Δθμοςίων Ζργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».
31. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν αυτϊν που ιδθ
προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα
οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα
κάκε διάταξθ (νόμου, π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά.
32. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ μελετϊν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ
Άρκρο 12: Εκτιμϊμενθ αξία – Χρθματοδότθςθ – Ρροκεςμίεσ τθσ ςφμβαςθσ
12.1 Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 28.000,00 € (χωρίσ ΦΡΑ) και περιλαμβάνει τθν
προεκτιμϊμενθ αμοιβι για μελετθτζσ μθχανικοφσ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 99 «φκμιςθ του επαγγζλματοσ
του μθχανικοφ με κακοριςμό των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων για κάκε ειδικότθτα.» (ΦΕΚ 187 Α / 05
Νοεμβρίου 2018) για τθν «Εκπόνθςθ μελετϊν εγκαταςτάςεων και δικτφων Ενεργθτικισ Ρυραςφάλειασ και
Ρυροπροςταςίασ», ιτοι :
Ρολιτικοί Μθχανικοί, Μθχανολόγοι Μθχανικοί, Θλεκτρολόγοι Μθχανικοί, Αγρονόμοι - Τοπογράφοι
Μθχανικοί, Χθμικοί Μθχανικοί, Μθχανικοί Μεταλλείων και Μεταλλουργοί Μθχανικοί, Μθχανικοί
Μεταλλείων και Μεταλλουργοί Μθχανικοί, Ναυπθγοί Μθχανικοί και Μθχανικοί Ραραγωγισ και
Διοίκθςθσ,
με :
α. Ρτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Α.Ε.Ι. του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ
(παράγραφοσ ιςτ. του Άρκρο 2 περί «Κοινϊν δραςτθριοτιτων μθχανικισ» του Ρ.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187Α/0511-2018)) και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ που χορθγείται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Τ.Ε.Ε) ι
β. Ρτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το
αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθ κείμενθ νομοκεςία ι
γ. Ρτυχίο Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ ι πτυχίο των
πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ μελζτθσ.
Η μελζτθ κα χρθματοδοτθκεί από ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,07 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ
φψουσ 0,06 % υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα
με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.
12.2 Οι μονάδεσ φυςικοφ αντικειμζνου, τα ποςοτικά ςτοιχεία από το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων και οι
τιμζσ μονάδοσ που χρθςιμοποιικθκαν για τουσ υπολογιςμοφσ των άνω προεκτιμϊμενων αμοιβϊν,
αναφζρονται αναλυτικά ςτο τεφχοσ προεκτιμϊμενων αμοιβϊν.
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ, να
μελετιςουν τα τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά περιλαμβάνει τθ ςυνολικι
αμοιβι τουσ για το ςφνολο του προσ μελζτθ αντικειμζνου, όπωσ αυτό προδιαγράφεται ςτο Φάκελο
δθμόςιασ ςφμβαςθσ. Τεκμαίρεται ςχετικά ότι ο ανάδοχοσ ζλαβε υπόψθ, κατά τθ μελζτθ του Φακζλου
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, τθν πικανότθτα να μθν αντιςτοιχοφν οι ποςότθτεσ μονάδων φυςικοφ αντικειμζνου,
που αναφζρονται ςτο τεφχοσ τθσ προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, ςτισ τελικζσ ποςότθτεσ που κα απαιτθκοφν για
τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ και διαμόρφωςε ανάλογα τθν οικονομικι του προςφορά. Εφόςον προκφψουν
διαφορζσ, εφαρμόηεται το άρκρο 186 του ν. 4412/2016
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12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ για τισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου
ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ.
Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ΖΞΙ (6) μινεσ από
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.
Στο ςυμφωνθτικό ΔΕΝ ορίηονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ.
Ο κακαρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ του μελετθτικοφ αντικειμζνου ορίηεται ςε ΖΞΙ (6) μινεσ.
Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του
μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.

ςυμφωνθτικοφ,

12.4 Στον ανάδοχο ΔΕΝ χορθγείται προκαταβολι κατά τουσ όρουσ των άρκρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α)
του ν. 4412/2016.

Άρκρο 13: Διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ - Προι υποβολισ προςφορϊν
13.1 Η τεχνικι προςφορά κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ
παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομικι προςφορά κα
ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το
άρκρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .
13.2 Eναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ
13.3 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά.
13.4 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ.
13.5 Οι προςφορζσ ιςχφουν για 6 μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν του
επομζνου άρκρου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά
από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τουσ..

Άρκρο 14 : Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν αποςφράγιςθσ
Ωσ ημερομηνύα και ώρα προκεςμίασ υποβολισ και αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται
η 19/11-2020, ημϋρα Πϋμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 3.5 του
παρόντοσ.

Άρκρο 15 : Εγγυιςεισ
15.1

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Ο Ανάδοχοσ, πριν ι κατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, οφείλει να κατακζςει εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικϊ ό χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ
επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016
(Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη- μϋλη τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου
ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό.
Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του
Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού
ποςούκαι β) πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
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β) τον εκδότθ,

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν
ζνωςθ.
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ
τθσ ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ,
το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου.
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ
ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκε ίνου προσ τον
οποίο απευκφνεται,
και επιπρόςκετα, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ
αυτι ειδικότερα ορίηει.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 ν. 4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ
χωρίσ ΦΡΑ.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογ ι
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου
ζναντι του αναδόχου.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, ιδίωσ μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ του
αναδόχου. Η ζνςταςθ του αναδόχου κατά τθσ αποφάςεωσ δεν αναςτζλλει τθν είςπραξθ του ποςοφ
τθσ εγγυιςεωσ.

15.2

Εγγφθςθ προκαταβολισ
…………………………

15.3 Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

Άρκρο 16: Δθμοςιότθτα – Δαπάνεσ δθμοςίευςθσ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφονται ςτο ΚΗΜΔΗΣ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα ο οποίοσ δεν
αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ του άρκρου 19.

Άρκρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται
ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 12.1και που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
17.2 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.
17.3 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19
και των ςθμείων γ) και δ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω
ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η ζνωςθ των φυςικϊν
ι νομικϊν προςϊπων μπορεί να αφορά ςτθν ίδια ι ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ μελετϊν.

Άρκρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ
18.1 Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα
από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω
περιπτϊςεων:
18.1.1 Υπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ
φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ,
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ
και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215 ).
Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά τουσ
διαχειριςτζσ. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά τον Διευκφνοντα
Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, θ εν
λόγω υποχρζωςθ αφορά τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
18.1.2
α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ.
18.1.2Α Η αναθϋτουςα αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ:
αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με
την υπουργικό απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ
υψηλόσ» ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό
ββ) δύο (2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ
Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη
εργαςύα, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ.
Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
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18.1.3 Κατ’ εξαίρεςθ, όταν ο αποκλειςμόσ είναι ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των
φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο προςφζρων 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 τθσ περ. β' παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν
από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν εφαρμόηεται θ
παράγραφοσ 18.1.2.
18.1.4 Σε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 και αφοροφν υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016,
(β) Ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν
βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ
ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο
οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό τθν
προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ
ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ
του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) Ο προςφζρων ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(ε) Ο προςφζρων ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω
τθν ακεραιότθτά του.
18.1.5 Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεων
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ςτισ περιπτϊςεισ τθσ
παραγράφου 18.1.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 18.1.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
18.1.6 Ρροςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 18.1.1,
18.1.2A και 18.1.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι,
γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρροςφζρων που ζχει αποκλειςτεί,
με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται
ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ.
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18.1.7 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
18.1.8 Ρροςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν.
4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Άρκρο 19 . Κριτιρια επιλογισ
19.1. Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι προςφζροντεσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα Μελετθτϊν ι Γραφείων Μελετϊν ςτθν κατθγορία/ κατθγορίεσ μελετϊν του
άρκρου 12.1 τθσ παροφςασ Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
19. 2 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
.........................................................................................
.........................................................................................
19.3. Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα
Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ
μελετϊν, κατά το άρκρο 39 του Ν.3316/05 (που διατθρείται ςε ιςχφ ςφμφωνα με το άρκρο 377 του
ν.4412/2016), ωσ εξισ:
α. Πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Α.Ε.Ι. ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ
εμσηεξηθνύ (παξάγξαθνο ηζη. ηνπ Άξζξν 2 πεξί «Κνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ κεραληθήο» ηνπ
Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187Α/05-11-2018)) θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη από ην
Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο (Τ.Ε.Ε) κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ τριών (3) εηώλ ή
β. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ ην
αληηθείκελν ζπνπδώλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, όηαλ απηή πξνβιέπεηαη από ηε θείκελε λνκνζεζία κε εκπεηξία
ηνπιάρηζηνλ τριών (3) εηώλ ή
γ. Πηπρίν Τερλνινγηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Τ.Ε.Ι) ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ή
πηπρίν ησλ πξώελ ζρνιώλ ππνκεραληθώλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Τερληθήο θαη
Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, κε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ τριών (3) ετών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ
Άρκρο 20: Ρεριεχόμενο φακζλων προςφοράσ

20.1 Η προςφορα των διαγωνιζομε νων περιλαμβα νει τουσ ακο λουθουσ υποφακε λουσ:
(α) υποφα κελο με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα υμμετοχη σ»
(β) υποφα κελο με την ε νδειξη «Σεχνικη Προςφορα »
(γ) υποφα κελο με την ε νδειξη «Οικονομικη Προςφορα »,
ςύμφωνα με τα κατωτϋρω:
20.2 Ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να περιζχει τα
ακόλουκα:
α) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)
20.3 Ο φϊκελοσ “Τεχνικό Προςφορϊ” περιλαμβϊνει1 τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ του
οικονομικού φορϋα, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η τεχνικό προςφορϊ κατϊ τα οριζόμενα ςτο
ϊρθρο 21.2 τησ παρούςασ:
α) Τεχνικό Έκθεςη για τη ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ςτηριζόμενη ςτα υπϊρχοντα ςτοιχεύα του Υακϋλου
Δημόςιασ ύμβαςησ, με επιςόμανςη των προβλημϊτων και ειςόγηςη του τρόπου επύλυςόσ τουσ. την
Σεχνικό Έκθεςη δεν πρϋπει να περιλαμβϊνονται προτϊςεισ τεχνικών λύςεων.
β) Πρόταςη Μεθοδολογύασ, που περιλαμβϊνει περιγραφό του γενικού προγρϊμματοσ εκπόνηςησ
τησ μελϋτησ, δηλαδό τισ απαιτούμενεσ επιμϋρουσ δραςτηριότητεσ, την αλληλουχύα των ςταδύων ό
φϊςεων τησ κύριασ και των υποςτηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για ςύνθετη μελϋτη) την
αλληλοτροφοδότηςη των μελετών με δεδομϋνα, τον καθοριςμό ςημεύων ελϋγχου και απαιτούμενων
ενεργειών και διαδικαςιών για την παραγωγό τησ μελϋτησ.
γ) Χρονοδιϊγραμμα, ςτο οπούο περιγρϊφεται η χρονικό αλληλουχύα των δραςτηριοτότων τησ
περύπτωςησ β΄, λαμβανομϋνου υπόψη του ςυνολικού χρόνου, όπωσ προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ
ςύμβαςησ.
δ) οργανόγραμμα και ϋκθεςη τεκμηρύωςησ καθηκόντων και κατανομόσ εργαςιών του ςυντονιςτό
και τησ ομϊδασ μελϋτησ, όπου παρουςιϊζεται η κατανομό ευθυνών μεταξύ των μελών τησ και ςτοιχεύα
για την αποτελεςματικότητα τησ δρϊςησ κϊθε μϋλουσ τησ ομϊδασ μελϋτησ ςε αντύςτοιχεσ ευθύνεσ με
αυτϋσ που αναλαμβϊνει ςτην ομϊδα μελϋτησ και το βαθμό επιτυχύασ τησ, λαμβανομϋνων υπόψη των
διατϊξεων των περιπτώςεων β΄ και γ΄,
ε) ςτοιχεύα για τη ςυνοχό τησ ομϊδασ μελϋτησ, από τα οπούα να προκύπτει η δυνατότητα καλόσ
ςυνεργαςύασ για την απρόςκοπτη και ποιοτικϊ αποδεκτό εκπόνηςη τησ μελϋτησ.
Η Σεχνικό Έκθεςη, η Πρόταςη Μεθοδολογύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν παραρτημϊτων αυτών),
καθώσ και τα ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν τα ανωτϋρω δ) και ε) ςημεύα (ςυμπεριλαμβανομϋνων τυχόν
παραρτημϊτων και εξαιρουμϋνων των υπεύθυνων δηλώςεων ςυνεργαςύασ και των τυχόν
πιςτοποιητικών με τα οπούα αποδεικνύεται προηγούμενη ςυνεργαςύα μεταξύ μελών τησ
προτεινόμενησ ομϊδασ μελϋτησ) δεν πρϋπει να υπερβαύνουν ϋνα εύλογο μϋγεθοσ ΔΕΚΑ (10) ςελύδων
κειμϋνου μεγϋθουσ Α4 μϋςησ γραμματοςειρϊσ, εκτόσ του προαναφερθϋντοσ οργανογρϊμματοσ.
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Όταν το περιεχόμενο των παραπϊνω εγγρϊφων και ςτοιχεύων υπερβαύνει το εύλογο μϋγεθοσ, κατϊ
την κρύςη τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμού (η οπούα διαμορφώνεται με βϊςη την αρχό του ύςου μϋτρου
κρύςησ), το υπερβϊλλον υλικό δε θα λαμβϊνεται υπόψη ςτην αξιολόγηςη.
Για τα αναφερόμενα ςτοιχεύα των μελών τησ ομϊδασ μελϋτησ, η Επιτροπό διατηρεύ το δικαύωμα να
ζητόςει περαιτϋρω πληροφορύεσ
20.4 Ο υποφάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνει το Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, το
οποίο αναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τθν προςφερόμενθ τιμι ανά κατθγορία μελζτθσ και τθν
ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
Η οικονομικι προςφορά ςυντίκεται για κάκε επιμζρουσ κατθγορία μελζτθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ
υποβάλλουν ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςτο οποίο αναγράφουν τθν προςφερόμενθ τιμι ανά
κατθγορία μελζτθσ και τθ ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Η οικονομικι προςφορά
ςυντίκεται για κάκε επί μζρουσ κατθγορία μελζτθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ
παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016. Ρεριλαμβάνει, εκτόσ από τισ αμοιβζσ για τθν εκπόνθςθ
των μελετϊν, τισ αμοιβζσ για τον προγραμματιςμό, τθν επίβλεψθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκαίων
ερευνθτικϊν εργαςιϊν πάςθσ φφςεωσ, κακϊσ επίςθσ και των εργαςιϊν /μελετϊν, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 53 του ν. 4412/2016.
Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι τρζπεται ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ (κετικό ι αρνθτικό) επί τθσ
προεκτιμϊμενθσ αμοιβισ, με ςτρογγυλοποίθςθ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ
όρουσ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ.
20.5 Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ που με τθν τεχνικι ι οικονομικι προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε
και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά
τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (ιτοι μετά τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο
άρκρο 120 παρ. 1 του ν. 4412/2016).

Άρκρο 21 : Κριτιριο ανάκεςθσ
21.1 Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ εύναι η «πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη
προςφορϊ» βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ.
Για να προςδιοριςτεύ η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ
ποιότητασ – τιμόσ, θα αξιολογηθούν οι Σεχνικϋσ και Οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων με
βϊςη τα παρακϊτω κριτόρια και υποκριτόρια, καθώσ και τη ςχετικό ςτϊθμιςό τουσ.
Κριτιριο 1ο Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται ο βακμόσ κατανόθςθσ του αντικειμζνου και των ςτόχων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ όπωσ
προκφπτει από τθν Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ παρ. 20.3 με εντοπιςμό των κεμάτων ςτα οποία πρζπει να δοκεί
ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.
Συγκεκριμζνα βακμολογοφνται :


θ πλθρότθτα τθσ εκτίμθςθσ των αντικειμζνων τθσ μελζτθσ



θ πλθρότθτα και ορκότθτα του ςχολιαςμοφ τουσ και ιδιαίτερα τθσ επιςιμανςθσ τυχόν
προβλθμάτων



θ αποτελεςματικότθτα των προτάςεων που υποβάλλονται, ιδιαίτερα δε για τθν αντιμετϊπιςθ των
τυχόν προβλθμάτων

Δεν αξιολογοφνται προτάςεισ τεχνικϊν λφςεων.
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Το κριτιριο 1 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100.
Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 30 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 1 ορίηεται ςε ς1= 30%.
Κριτιριο 2ο Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται θ πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ όπωσ προκφπτει από
τθν Ρρόταςθ Μεκοδολογίασ και το Χρονοδιάγραμμα τθσ παρ. 20.3 και ςυγκεκριμζνα :


Ο βακμόσ κάλυψθσ των τεχνικϊν απαιτιςεων τθσ προσ εκπόνθςθ μελζτθσ από δραςτθριότθτεσ
που παρουςιάηει ο οικονομικόσ φορζασ.



Ο βακμόσ επάρκειασ των ενεργειϊν και των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν για τθν ζντεχνθ εκπόνθςθ
τθσ μελζτθσ.



Η τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ και θ αξιοπιςτία
χρονοδιαγράμματοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ μελζτθσ.



Τα παρεχόμενα ςτοιχεία από τα οποία διαςφαλίηεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει τουσ
αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ για να εκτελζςει τθν ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο ποιοτικό επίπεδο.

του

προτεινόμενου

Το κριτιριο 2 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100.
Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 30 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 2 ορίηεται ςε ς2 = 40%.
Κριτιριο 3ο Τεχνικισ προςφοράσ
Αξιολογείται θ οργανωτικι πλθρότθτα και αποτελεςματικότθτα του οικονομικοφ φορζα όπωσ προκφπτει
από το Οργανόγραμμα, τθν Ζκκεςθ Τεκμθρίωςθσ Κακθκόντων και Κατανομισ Εργαςιϊν του ςυντονιςτι
και τθσ ομάδασ μελζτθσ και τα Στοιχεία για τθ Συνοχι τθσ Ομάδασ Μελζτθσ τθσ παρ. 20.3 και
ςυγκεκριμζνα:


Ο βακμόσ επάρκειασ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ μελζτθσ, από πλευράσ αρικμοφ επιςτθμόνων και
ειδικοτιτων αλλά και θ εμπειρία των υπολοίπων ςυνεργατϊν ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ.



Ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ, που χαρακτθρίηεται από τισ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ
(μόνιμεσ ι περιςταςιακζσ) των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ, και τθν ζκταςθ προθγουμζνων ςυνεργαςιϊν
μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ.



Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ δομισ του οργανογράμματοσ, για τθν
εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ.



Ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ και ιδιαίτερα του ςυντονιςτι, ςε
ςχζςθ με τα προβλεπόμενα γι’ αυτοφσ κακικοντα.

Το κριτιριο 3 κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο αρικμό από 1 ζωσ 100.
Ρροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 30 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου 3 ορίηεται ςε ς3 = 30%.
21.2 Βαθμολόγηςη Τεχνικόσ Προςφορϊσ
Σο ϊθροιςμα των ςχετικών ςυντελεςτών βαρύτητασ των κριτηρύων (και υποκριτηρύων) αξιολόγηςησ
ανϋρχεται ςε κϊθε περύπτωςη ςε 100. Η βαθμολόγηςη και κατϊταξη των προςφορών γύνεται
ςύμφωνα με τον τύπο:
U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Όπου «ςν» εύναι ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ του κριτηρύου ανϊθεςησ Κν
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και ιςχύει ς1+ς2+ς3 = 1

Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ ορύζεται ςε UTΠ = 80%.
Η τεχνικό προςφορϊ που δεν πληρού την ελϊχιςτη επιμϋρουσ βαθμολογύα των κριτηρύων του ϊρθρου
21.1 απορρύπτεται και ο προςφϋρων αποκλεύεται τησ περαιτϋρω διαδικαςύασ
21.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικόσ Προςφορϊσ
Oι οικονομικϋσ προςφορϋσ βαθμολογούνται ςε εκατονταβϊθμια κλύμακα και η βαθμολογύα ΒΟΠι τησ
κϊθε οικονομικόσ προςφορϊσ ΟΠι ιςούται με το προςφερόμενο ποςοςτό ϋκπτωςησ, ωσ εξόσ:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ εύναι η προεκτιμώμενη αμοιβό.
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Ο ςυντελεςτόσ βαρύτητασ τησ βαθμολογύασ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ ορύζεται ςε UΟΠ=20%
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικϋσ προςφορϋσ των προςφερόντων, των οπούων οι Σεχνικϋσ
Προςφορϋσ κρύθηκαν αποδεκτϋσ και βαθμολογόθηκαν, ςύμφωνα με το ϊρθρο 21.2.
21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ - τιμόσ
H ςυνολικό βαθμολογύα κϊθε προςφορϊσ U προκύπτει από το ϊθροιςμα:
U = U ΣΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
Ο προκύπτων βαθμόσ ςτρογγυλοποιεύται ςτο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφύο.
Προςωρινόσ ανϊδοχοσ αναδεικνύεται εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ ϋχει ςυγκεντρώςει τον
μεγαλύτερο αριθμό ςτο U.
Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν τεχνικι προςφορά, θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα
τουσ γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ.

Άρκρο 22: Αποδεικτικά μζςα κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.
Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Αϋ75), ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 18 τθσ παροφςασ,
β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ
παροφςασ.
Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά από τα κατωτζρω αναφερόμενα, όταν αυτό
απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν .
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Κατά τθν υποβολι του ΤΕΥΔ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του
οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο
18.1.1 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ
αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του
παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με το άρκρο 5 (α και β) τθσ παροφςασ, κακϊσ και κατά τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8.1 τθσ παροφςασ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι
τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν
θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ τριϊν (3) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ
δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ τριϊν (3) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ.
Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 και 19 τθσ
παροφςασ. Στθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των απαιτιςεων του άρκρου 18
και τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του άρκρου 19.1 πρζπει να
ικανοποιοφνται από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ για τθν κατθγορία/ κατθγορίεσ του άρκρου 12.1 τθσ
παροφςασ, ςτθν/ςτισ οποία/ οποίεσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ςυμμετζχει. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του
άρκρου 19.2 και 19.3, αντίςτοιχα, αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ).
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά.
Πλα τα αποδεικτικά ζγγραφα του άρκρου 22.1 ωσ 22.3 τθσ παροφςασ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί
να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία
βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.
Αποδεκτζσ γίνονται:
•
οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,
•
οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.1
ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 τθσ
παροφςασ:
22.1 Δικαιολογθτικά μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18:
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22.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται αυτζσ οι απαιτιςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του. Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα
που ορίηονται ςτα τζςςερα τελευταία εδάφια του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ.
22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ:
β1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ του οικείου
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ,
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα υποβάλλουν βεβαίωςθ του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ι άλλου
τυχόν αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ όπου είναι αςφαλιςμζνοι για τθν κάλυψθ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςισ τουσ.
Οι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν υποβάλλουν αποδεικτικό
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ (κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) για το προςωπικό τουσ με
ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΤΣΜΕΔΕ για τουσ αςφαλιςμζνουσ – μζλθ του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό
προςωπικό). Δεν αποτελοφν απόδειξθ ενθμερότθτασ τθσ προςφζρουςασ εταιρίασ, αποδεικτικά
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ των φυςικϊν προςϊπων- μελετθτϊν που ςτελεχϊνουν το πτυχίο
τθσ εταιρίασ ωσ εταίροι. Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ (φυςικά και νομικά πρόςωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν απαςχολοφν
προςωπικό, για το οποίο υπάρχει υποχρζωςθ αςφάλιςθσ ςε θμεδαποφσ αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ. Αν απαςχολοφν τζτοιο προςωπικό, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικό αποδεικτικό
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
β2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι
χϊρασ, το οποίο πρζπει να είναι εν ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ
που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από
τθν υποβολι του.
Οι Ζλλθνεσ μελετθτζσ και Εταιρείεσ / Γραφεία Μελετϊν υποβάλλουν αποδεικτικό τθσ αρμόδιασ
Δ.Ο.Υ.
Οι αλλοδαποί προςφζροντεσ υποβάλλουν υπεφκυνθ διλωςθ περί του ότι δεν ζχουν υποχρζωςθ
καταβολισ φόρων ςτθν Ελλάδα. Σε περίπτωςθ που ζχουν τζτοια υποχρζωςθ, υποβάλλουν
ςχετικό αποδεικτικό τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ.
β3) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
22.1.2Α Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2Α τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ
του πιςτοποιθτικοφ.
22.1.3 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.4 του παρόντοσ:
Για τθν περίπτωςθ β’, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι
ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο
τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό
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εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ
φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα δεν
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Ειδικά θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ,
αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
Για τισ περιπτϊςεισ α’, γ’ και δ’, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι
οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.
Για τθν περίπτωςθ ε’, πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ. Για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα μελετθτζσ φυςικά πρόςωπα, προςκομίηεται πιςτοποιθτικό του Τ.Ε.Ε., ι του αντίςτοιχου επιμελθτθρίου (όταν αυτό
ζχει πεικαρχικζσ εξουςίεσ επί των μελϊν του) περί μθ διάπραξθσ παραπτϊματοσ, για το οποίο επιβλικθκε
πεικαρχικι ποινι. Τα Γραφεία / Εταιρείεσ Μελετϊν, κακϊσ και τα φυςικά πρόςωπα-μελετθτζσ,
ανεξάρτθτα από τθν χϊρα εγκατάςταςθσ (Ελλάδα ι αλλοδαπι), τα οποία δεν υπόκεινται ςτουσ άνω
πεικαρχικοφσ φορείσ, υποβάλουν πιςτοποιθτικό του φορζα ςτον οποίο υπόκεινται, εφόςον αυτόσ ζχει
πεικαρχικζσ εξουςίεσ ςτα μζλθ του, διαφορετικά υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν υπάρχει
πεικαρχικόσ φορζασ και β) δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1, 22.1.2 και 22.1.3 περ. β’, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω.
Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Αν διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο ότι, ςτθν εν λόγω χϊρα εκδίδονται τα υπόψθ πιςτοποιθτικά, θ
προςφορά του διαγωνιηόμενου απορρίπτεται.
22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.9 τθσ παροφςασ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
22.2. Δικαιολογθτικά πλιρωςθσ κριτθρίων επιλογισ:
22.2.1 Ρροσ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ :
α. Πηπρίν πνιπηερλείνπ ή πνιπηερληθήο ζρνιήο Α.Ε.Ι. ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ
εμσηεξηθνύ (παξάγξαθνο ηζη. ηνπ Άξζξν 2 πεξί «Κνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ κεραληθήο» ηνπ
Π.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187Α/05-11-2018)) θαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πνπ ρνξεγείηαη από ην
Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδνο (Τ.Ε.Ε) ή
β. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ζρνιήο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ ην
αληηθείκελν ζπνπδώλ έρεη ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άδεηα
άζθεζεο επαγγέικαηνο, όηαλ απηή πξνβιέπεηαη από ηε θείκελε λνκνζεζία ή
γ. Πηπρίν Τερλνινγηθνύ Εθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο (Τ.Ε.Ι) ή ηζόηηκσλ ζρνιώλ ηνπ εμσηεξηθνύ ή
πηπρίν ησλ πξώελ ζρνιώλ ππνκεραληθώλ θαη ησλ Κέληξσλ Αλσηέξαο Τερληθήο θαη
Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο.
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(β) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ
Αϋ του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντίςτοιχου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα του άρκρου 17.1 τθσ παροφςασ.
Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν
φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
22.2.2 Η τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα αποδεικνφεται ωσ ακολοφκωσ :
Εκ των οικονομικϊν φορζων, οι μεν προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα αποδεικνφουν
τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα με το Ρτυχίο Μελετθτι ι Γραφείων Μελετϊν.
Οι αλλοδαποί αποδεικνφουν τθν Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα με αποδεδειγμζνθ εγγραφι ςε
Μθτρϊα του Ραραρτιματοσ IX Γ τθσ οδθγίασ 2004/18 ΕΚ ι ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα των χωρϊν τουσ, και με
τθν γενικι εμπειρία αντίςτοιχθ αυτισ που απορρζει από τθν εγγραφι ςτο Μθτρϊο Μελετθτϊν –
Εταιρειϊν / Γραφείων Μελετϊν, δθλαδι ςτελεχιακό δυναμικό με μθχανικοφσ με πτυχίο, ωσ εξισ:
α. Ρτυχίο πολυτεχνείου ι πολυτεχνικισ ςχολισ Α.Ε.Ι. του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ
(παράγραφοσ ιςτ. του Άρκρο 2 περί «Κοινϊν δραςτθριοτιτων μθχανικισ» του Ρ.Δ.99/2018 (ΦΕΚ 187Α/0511-2018)) και άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ που χορθγείται από το Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (Τ.Ε.Ε) ι
β. Ρτυχίο πανεπιςτθμιακισ ςχολισ του εςωτερικοφ ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ, που το
αντικείμενο ςπουδϊν ζχει ςχζςθ με τισ εγκαταςτάςεισ και τθν παραγωγικι διαδικαςία και άδεια άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, όταν αυτι προβλζπεται από τθ κείμενθ νομοκεςία ι
γ. Ρτυχίο Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι) ι ιςότιμων ςχολϊν του εξωτερικοφ ι πτυχίο των
πρϊθν ςχολϊν υπομθχανικϊν και των Κζντρων Ανωτζρασ Τεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ
(Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ μελζτθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
22.3 Δικαιολογθτικά νομιμοποίθςθσ προςωρινοφ αναδόχου:
Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ
εξουςία υπογραφισ του νομίμου εκπροςϊπου.
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Ρ.Ε :
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1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι ςιμερα
τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει)
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροςϊπθςθσ του νομικοφ προςϊπου,
4. Ρρακτικό Δ.Σ περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να περιζχεται και
εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου αναδόχου) για υπογραφι
και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του φορζα τθν
προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνο άτομο,
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ.
Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά, ι φωτοαντίγραφο επικυρωμζνου,
από δικθγόρο, κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ, εφόςον υπάρχει
2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με βάςθ
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.

Άρκρο 23 - Διάφορα:
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ.πρωτ. 7944/24-9-2020 για τθν ανάλθψθ
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2020 και με αρ. 182 καταχϊρθςθ ςτο
βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ (ςυμπλθρϊνεται και ο αρικμόσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ
πολυετοφσ ανάλθψθσ ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ,
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016).
Ζευγολατιό: 22-07-2020
ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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