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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
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Μόνιμηρ Υποδομήρ Πλυηήρ Κολςμβηηικήρ Δεξαμενήρ ζηη Λίμνη Ζηπού»
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72.000,00 €
(Εβδομήνηα Δύο Φιλιάδερ Εςπώ)
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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
(ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016)

γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ Πξνκεζεπηή ηνπ Έξγνπ:
«Ππομήθειαρ και Εγκαηάζηαζηρ Πλυηών και Λοιπών Υποζηηπικηικών Σηοισείυν για ηην Ανάπηςξη
Μη Μόνιμηρ Υποδομήρ Πλυηήρ Δεξαμενήρ ζηη Λίμνη Ζηπού»
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΖΡΟΤ

δηαθεξύζζεη
ηε κε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδόρνπ πξνκεζεπηή, γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο
«Ππομήθειαρ και Εγκαηάζηαζηρ Πλυηών και Λοιπών Υποζηηπικηικών Σηοισείυν για ηην
Ανάπηςξη Μη Μόνιμηρ Υποδομήρ Πλυηήρ Δεξαμενήρ ζηη Λίμνη Ζηπού», ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ: € 72.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη όιωλ ηωλ λόκηκωλ
θξαηήζεωλ
πος θα διεξασθεί έσονηαρ ςπότη:
1. το Ν.4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν» (προςαρμογή ςτισ
Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) όπωσ ιςχφει και ιδίωσ των
άρθρων 116 και 117
2. τισ διατάξεισ του Ν. 4472/2017 «υνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δημοςίου και τροποποίηςη διατάξεων
του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογήσ των δημοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυθμίςεων, μζτρα
κοινωνικήσ ςτήριξησ και εργαςιακζσ ρυθμίςεισ, Μεςοπρόθεςμο Πλαίςιο Δημοςιονομικήσ
τρατηγικήσ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ»
3. τισ διατάξεισ του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,
4. τισ διατάξεισ του Ν. 4039/2012,
5. το Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πρόγραμμα Καλλικράτησ» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,
6. το Ν.2690/1999 «Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,
7. το Ν.2859/2000 «Κφρωςη Κϊδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπωσ τροποποιήθηκε και
ιςχφει,
8. το

Ν.3043/2002

«Ευθφνη

του

πωλητή

για

πραγματικά

ελαττϊματα

και

ζλλειψη

ςυνομολογημζνων ιδιοτήτων, τροποποίηςη διατάξεων του Κϊδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ και
άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002),
9. το Ν.3861/2010 «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων
κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικητικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο,
10. «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιήθηκε και
ιςχφει,
11. το Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβζρνηςη και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 138/Α/16-062011, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,
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12. το Ν.4013/2011 «περί ςφςταςησ ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μητρϊου Δημοςίων υμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπωσ
τροποποιήθηκε και ιςχφει,
13. το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία ειςοδήματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογήσ του ν.
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 167/Α/23-072013), όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,
14. τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26- 03-2014), όπωσ
τροποποιήθηκε και ιςχφει,
15. το Ν.4270/2014 «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ
2011/85/ΕΕ) - δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπωσ
τροποποιήθηκε και ιςχφει,
16. την υπ’ αριθ. 102/2017 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ (ΑΔΑ: Ψ0Τ0ΩΡ0-Γ1Λ) με την οποία
διατζθηκε η πίςτωςη ποςοφ € 72.000,00 ςτον Κωδικό: 30-7311.011,
17. την υπ’ αριθ. 108/2017 απόφαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου του Δήμου Ηηροφ με την οποία
εντάχθηκε ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και
Εγκατάςταςησ Πλωτϊν και Λοιπϊν Τποςτηρικτικϊν τοιχείων για την Ανάπτυξη Μη Μόνιμησ
Τποδομήσ Πλωτήσ Δεξαμενήσ ςτη Λίμνη Ηηροφ»,
18. την υπ’ αριθ. 152/2017 απόφαςη του Δημοτικοφ Συμβουλίου του Δήμου Ηηροφ με την οποία
εγκρίθηκε η διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τησ παροφςασ προμήθειασ ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ του Ν.4412/2016,
19. την υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
τησ διακήρυξησ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ τησ εν θεμάτι προμήθειασ,
20. την μελζτη προμήθειασ τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν,
21. την υπ’ αριθ.16693/16/11/2017 βεβαίωςη του/τησ Προϊςταμζνου τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ του
Δήμου Ηηροφ, ανάληψησ υποχρζωςησ για α) την φπαρξη διαθζςιμου ποςοφ, β) τη ςυνδρομή των
προχποθζςεων τησ παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και γ) τη δζςμευςη ςτο οικείο Μητρϊο
Δεςμεφςεων τησ ςχετικήσ πίςτωςησ,
22. την

υπ’

αριθ.

58471/03-05-2017

χορήγηςη

περιβαλλοντικήσ

άδειασ

εκτζλεςησ

δραςτηριότητασ από την Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Θπείρου-Δυτικήσ Μακεδονίασ,
23. τουσ όρουσ τθσ παροφςασ

καλεί
ηνπο ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε
αλαδόρνπ δηελέξγεηαο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο σο θαησηέξσ:

τησ
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Άξζξν 1: Αλαζέηνπζα Αξρή - Σηνηρεία επηθνηλσλίαο
Αναθέηοσζα Αρτή:
Οδός:
Τατσδρομικός Κώδικας:
Τηλέθωνο:
Fax:
Email:
Ιζηοζελίδα:

Δήκνο Ζεξνύ (Π.Ε. Πξέβεδαο, Ήπεηξνο)
Πλαηεία Γεννημαηά Γ.
48200, Φιλιππιάδα
26833 60600
26830 24667
info@dimoszirou.gr
http://dimoszirou.gr/

Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκαξρείν Ζεξνύ ζηε Φηιηππηάδα , πιαηεία Γελλεκαηά
ζηελ αίζνπζα Δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ , ζηηο 07 Φεβξνπαξίνπ 2018 εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 10.00 π.κ , ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο Επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο
πξνζθνξώλ βάζε ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2017 απνηεινύκελε από ηνπο θάησζη
Δεκνηηθνύο Τπαιιήινπο :
Σαθηηθά κέιε
1) Γεώξγηνο Μηζηξιήο σο Πξόεδξνο
2) Αλαζηαζία Επαγγέινπ σο κέινο
3) Ειέλε Γνύια σο κέινο
Αλαπιεξσκαηηθά κέιε
1) Κπξηαθή Αλαζηαζηάδνπ
2) Κσλ/λνο Μάξεο

Άξζξν 2: Παξαιαβή εγγξάθσλ ζύκβαζεο θαη ηεπρώλ-Δεκνζηόηεηα
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ1 κατά τθν ζννοια τθσ περιπτ. 14 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα:


α) θ προκαταρκτικι προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ,



β) θ παροφςα διακιρυξθ,



γ) το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016),



δ) θ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν,



ε) οι τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν
Ανακζτουςα Αρχι,



ε) το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ,



η) οι όροι τθσ ςυγγραφισ υποχρεϊςεων



θ) οι όροι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ μεταξφ του αναδόχου προμθκευτι και του Διμου Ηθροφ.

2. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κα βρίςκονται αναρτθμζνα ςτισ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ:
2.1.

στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

2.2. ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Ηθροφ http://dimoszirou.gr/, όπου παρζχεται ελεφθερη, πλήρησ,
άμεςη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόςβαςη.
1

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης» νοείται κάθε έγγραφο το οποίο
παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της
σύμβασης της διαδικασίας ανάθεσης.
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2.3. Στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010) για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων
ςτο Διαδίκτυο “Ρρόγραμμα Διαφγεια¨»)
3. Θ προκαταρκτικι προκιρυξθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ςυνοπτικι περίλθψθ) κα δθμοςιευκεί και
ςε μία τοπικι εφθμερίδα (Ν. 4469/2017, ΦΕΚ 62/03-05-2017, άρκρο 18)2.
4. Τα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ
διακιρυξθσ ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τθν
πλθρωμι του ζργου.
5. Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ του ίδιου ζργου,
κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων βαρφνουν τθν ανακζτουςα
αρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.

Άξζξν 3: Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν «Προμήθεια και Εγκατάςταςη Πλωτών και Λοιπών Υποςτηρικτικών
Στοιχείων για την Ανάπτυξη Μη Μόνιμησ Υποδομήσ Πλωτήσ Δεξαμενήσ ςτη Λίμνη Ζηροφ», όπωσ
περιγράφεται ςτθν μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα
τθσ παροφςασ.
2. Δεκτζσ γίνονται δεκτζσ για το ςφνολο τθσ παροφςασ προμικειασ.
3. Επιςθμαίνεται ότι, για λόγουσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ αυτϊν που ςυμμετζχουν ςτον
διαγωνιςμό, το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ δεν κα μεταβάλλεται ουςιωδϊσ
κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρο 132 του Ν.4412/2016.
Δυνατότθτα μεταβολισ υφίςταται, μόνο υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν.4412/2016.
4. Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ:

Σύπνο Γηαγωληζκνύ
Αλαζέηνπζα Αξρή
Γιώζζα Γηαδηθαζίαο

πλνπηηθόο δηαγσληζκόο, ζε Επξώ (€), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), ζύκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟ ΖΗΡΟΤ
Ειιεληθή
Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε3 πισηήο εμέδξαο πηζίλαο θαη ινηπνύ ππνζηεξηθηηθνύ εμνπιηζκνύ
ζην Νόηην Σκήκα ηεο ιίκλεο Ζεξνύ ,κε ζθνπό ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ιηκλαίαο αζιεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο αιιά θαη ςπραγσγίαο.

Αληηθείκελν

2
3

Με ηελ ηνπνζέηεζε ηεο λέαο εμέδξαο αλακέλεηαη λα δηεπθνιπλζεί ζεκαληηθά ην έξγν ησλ
αζινύκελσλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλήζεσλ όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο
πξσηαζιεκάησλ - αγώλσλ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη
ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνύζεο κε ηίηιν «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πξνκήζεηαο θαη Δξγαζηώλ
Σνπνζέηεζεο».

κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 2, παρ.1, περιπτ. 8 του Ν.4412/2016
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CPV
Πξνϋπνινγηζζείζα
δαπάλε
Υξεκαηνδόηεζε

34513300-9
Εβδνκήληα Δπν Υηιηάδεο επξώ (72.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη όισλ ησλ
λόκηκσλ θξαηήζεσλ (ρσξίο αλαπξνζαξκνγή).
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηδίνπο πόξνπο θαη βαξύλεη ησλ θσδηθό ΚΑ πίζησζε: 30-7311.011
ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ.

Πξνζεζκία ππνβνιήο θαη
ρνξήγεζεο
δηεπθξηλίζεωλ επί ηωλ
όξωλ ηεο δηαθήξπμεο4.

Εθόζνλ δεηεζνύλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. γηα ηνλ
δηαγσληζκό, ην αξγόηεξν έμη 6 κέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ, απηέο
ζα παξέρνληαη εγγξάθσο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ην αξγόηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ από ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ

Καηαιεθηηθή
εκεξνκελία/ ώξα
ππνβνιήο πξνζθνξώλ5

ηηο …07-02-2018…………εκέξα ……Σεηάξηε …… θαη ώξα …10….. π.κ.
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο
Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. Αλ, γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ
νξηζζείζα εκέξα, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε
νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο. Η απόθαζε απηή αλαξηάηαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ.

Σόπνο θαηάζεζεο
πξνζθνξώλ

ηελ έδξα ηνπ Δήκνπ Ζεξνύ, Πιαηεία Γελλεκαηά Γ., Φηιηππηάδα, ΣΚ 48200, αίζνπζα Δεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ .

Ζκεξνκελία θαη ώξα
απνζθξάγηζεο
πξνζθνξώλ
Γηάξθεηα ηζρύνο
πξνζθνξώλ

Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
ύκβαζεο

Σόπνο Παξάδνζεο

Κξαηήζεηο

ηηο …07-02-2018…………εκέξα ……Σεηάξηε …… θαη ώξα …10….. π.κ.

(90) εκέξεο, από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ6.

(50) εκεξνινγηαθέο εκέξεο αξρήο γελνκέλεο από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.

Δήκνο Ζεξνύ, Δ.Ε. Φηιηππηάδαο, Λίκλε Ζεξνύ (Νόηην Σκήκα- 2 ρικ δπηηθά ηεο επαξρηαθήο νδνύ
Άξηαο - Φηιηππηάδαο - Θσαλλίλσλ απέλαληη από ηελ θνηλόηεηα Παληάλαζζαο Άξηαο).
Κεληξνβαξηθέο πληεηαγκέλεο ηόπνπ παξάδνζεο πξνκήζεηαο θαη εθηέιεζεο εξγαζηώλ
εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο (ΕΓΑ 87):
Υ: 227926,97, Τ: 4347499,70
α) Κξάηεζε 0,06% (επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% & επ’ απηνύ 20% εηζθνξά ππέξ Ο.Γ.Α.) ε
νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θόξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζώο
θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζύκβαζεο Τπέξ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 όπσο ηζρύεη)
β) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ
εηζνδήκαηνο

Άξζξν 4: Υπνβνιή θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 3 με τουσ εξισ
εναλλακτικοφσ τρόπουσ

Άρθρο 121 Ν.4412/2016
Ως χρόνος έναρξης του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.5 του άρθρου 47 του
Ν.4472/2017). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.
6 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/2016).
4
5
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με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ



με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι



με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ.

2. 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 3 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ
του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν
άφιξι τουσ.
3. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα
κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ.
4. Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο
πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα:

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγωληζκνύ
Πξνζθνξά
ηνπ …………..7
γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν:
«Ππομήθεια και Εγκαηάζηαζη Πλυηών και Λοιπών Υποζηηπικηικών Σηοισείυν για ηην
Ανάπηςξη Μη Μόνιμηρ Υποδομήρ Πλυηήρ Δεξαμενήρ ζηη Λίμνη Ζηπού»
κε αλαζέηνπζα αξρή ην Δήκν Ζεξνύ
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 7ε 2νπ 2018 θαη ώξα 10.00 π.κ
5. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει


το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά,



τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι
ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου),



απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, email).

6. Με τθν προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουκα:


α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» κατά τα
οριηόμενα ςτθ παροφςα (επί ποινι αποκλειςμοφ).



β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνική Προςφορά», ο οποίοσ περιζχει
τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθ παροφςα (επί ποινι αποκλειςμοφ)8.

7

Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και email) και σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.
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Αν 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, με τθν ζνδειξθ «Οικονομική Προςφορά», ο οποίοσ
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθ παροφςα (επί ποινι
αποκλειςμοφ).

7. Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ
φακζλου τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου.
8.

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με
το ν. 1497/1984 (Α` 188). Τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, γίνονται δεκτά
εφόςον:


ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από δικθγόρο κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 36 του
Κϊδικα Δικθγόρων ι



ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ Ελλάδασ ςτθ χϊρα
προζλευςθσ του εγγράφου ι από τθν πρεςβεία ι το προξενείο τθσ χϊρασ αυτισ ςτθν Ελλάδα ι



ζχουν μεταφραςκεί και επικυρωκεί από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου
Εξωτερικϊν ι από ορκωτοφσ μεταφραςτζσ του Ν 3712/2008 ι από πτυχιοφχουσ μεταφραςτζσ
του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου.

9.

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο πριν από τθν
θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 3 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.

10. Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (θμερομθνία και ακριβι ϊρα που περιιλκε θ προςφορά
ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ θ ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα αρχι ι που
κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.
11. Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
12. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά,
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και
8

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή
της. (άρθρο 21 παρ.3 Ν.4412/16)
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το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

Άξζξν 5: Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο
1. Ο φάκελοσ προςφοράσ (προςφορά) των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει, επί ποινι αποκλειςμοφ,
τα ακόλουκα:


(α) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»



(β) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά»



(γ) ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά»

ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ:
2. Ο φάκελοσ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» πρζπει, επί ποινή αποκλειςμοφ, να περιζχει:


Α) Το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 11 τθσ παροφςασ.

ην ΣΕΤΔ πνπ ππνβάιιεη ε έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμύ ηνπο), θαζώο θαη ν εθπξόζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.


Β) Τα αποδεικτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ Οικονομικοφ Φορζα ωσ εξισ:
o

α) Για τα φυςικά πρόςωπα, φωτοαντίγραφο τθσ ταυτότθτασ ι ιςοδφναμου εγγράφου και
όλων των μελϊν – εταίρων τθσ ςυμμετζχουςασ ςτο διαγωνιςμό εταιρείασ.

o

(β) Εφόςον ο διαγωνιηόμενοσ ζχει τθ μορφι νομικοφ προςϊπου (εταιρείασ), ςτα
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςυμπεριλαμβάνονται:
-

Τα φφλλα των εφθμερίδων τθσ κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) ςτα οποία δθμοςιεφκθκαν το
ιδρυτικό καταςτατικό και οι τυχόν τροποποιιςεισ του ι το τελευταίο
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΡΕ.

-

Το τελευταίο καταςτατικό κακϊσ και οι τυχόν τροποποιιςεισ του, εάν
πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.

o

Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω
ζγγραφα ότι ζχει τθν ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να
υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το
ςκοπό αυτό.

o

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα
πρόςωπα που εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει
να προςκομίηονται τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ
ςτο διαγωνιςμό.



Γ) Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ,
εξουςιοδότθςθ εκπροςϊπθςθσ, κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.
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3. Ο φάκελοσ «Σεχνική Προςφορά» περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ειδικότερα (επί ποινι αποκλειςμοφ):


ςυμπλθρωμζνο το Ρίνακα Συμμόρφωςθσ που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτημα Γ’ τησ
παροφςασ με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»



Στοιχεία τεκμθρίωςθσ του πίνακα ςυμμόρφωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν (prospectus,
βεβαιϊςεισ καταςκευαςτι, πιςτοποιθτικά υλικϊν κλπ).

4. Ο φάκελοσ «Οικονομική Προςφορά» περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα
με όςα προβλζπονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

Άξζξν 6: Σύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
1. Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται όπωσ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Στθν
τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
2. Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ και αφορά το ςφνολο τθσ προμικειασ και όχι τμιμα αυτισ.
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομικι προςφορά.
4. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν.
5. Δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.

Άξζξν 7: Παξαιαβή πξνζθνξώλ – Σηάδηα απνζθξάγηζεο
αμηνιόγεζεο – Καηαθύξσζε
1. Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ


α) Θ 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 λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. Θ 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. Θ 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 4 τθσ παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο
όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο
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. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί
κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
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β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 3. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται
δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ,
οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υπεβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν.4412/2016.

2. Στάδια αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν


α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και
ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά
το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί
όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται
και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ
επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί ςε μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα.



β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.



γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα
ανακοινωκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία
καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται
απορριπτζεσ9. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
επιςτρζφονται.



Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των
τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια
ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ του Διμου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά
τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016.

9

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι
αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 88 παρ.1 Ν.4412/2016).
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ε) Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προςφορζσ ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι (ιςότιμεσ), θ
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν
φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.

3. Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν - Κατακφρωςθ – Ρρόςκλθςθ για υπογραφι ςφμβαςθσ


α) Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα
δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτθ παροφςα. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Αν δεν
προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν.
o

i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν με το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (ΤΕΥΔ) είναι ψευδι ι
ανακριβι, ι

o

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι

o

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 8, 9,
και 12 τθσ παροφςασ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ.

o

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, ι αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 10, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε ζύληαμε
πξαθηηθνύ από ηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή γηα ηε ιήςε απόθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο,
είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο.


β) Θ Οικονομικι Επιτροπι είτε κατακυρϊνει, είτε ματαιϊνει τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ των άρκρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016.
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o

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε
προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ
προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου.



γ) Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων από τισ κείμενεσ
διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα
τα δικαιολογθτικά του άρκρου 16 τθσ παροφςασ μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Τα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ των άρκρων 8, 9 και τα
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 10, κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον
προςωρινό ανάδοχο και καλείται να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι
του ςυμφωνθτικοφ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ «χζδιο φμβαςησ Προμήθειασ»), εντόσ είκοςι θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν
απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.



δ) Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει
να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.

Άξζξν 8: Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό
1.

Δικαίωμα

ςυμμετοχισ

ζχουν

φυςικά

ι

νομικά

πρόςωπα,

ι

ενϊςεισ

αυτϊν

που

δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο και 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.

2.

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του άρκρου 19
του Ν. 4412/2016.
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Δελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα
ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο
κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη κνλαδηθνύ
θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία).
3.

Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.

Άξζξν 9: Λόγνη απνθιεηζκνύ
1.

Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε 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:


Πταν υπάρχει εισ βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
o

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),

o

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των
κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του
άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο
του οικονομικοφ φορζα,

o

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),

o

δ)

τρομοκρατικά

εγκλιματα

ι

εγκλιματα

ςυνδεόμενα

με

τρομοκρατικζσ

δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 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,
o

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
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τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
o

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 απόφαςθσπλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ).

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο απνθιείεηαη επίζεο όηαλ ην πξόζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ
εθδόζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ,
δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ νξγάλνπ ηνπ ελ ιόγσ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή έρεη
εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό.


Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ιδίωσ:
o

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,

o

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ
και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

2.

Πταν 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 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 τισ 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.

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 παρ. 2 του άρκρου
73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ, δεν εφαρμόηεται θ
παράγραφοσ 2.
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4.

Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει οικονομικό φορζα ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω
πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των
παραγράφων 1,

5.

Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο
1 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 οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, 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

6.

Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73
του ν. 4412/2016.

7.

Οικονομικόσ φορζασ 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 δθμοςίων (διαγωνιςμό).

Άξζξν 10: Ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο
1.

Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ:


Να διακζτει τθν απαιτοφμενη καταλληλότητα για την άςκηςη τησ επαγγελματικήσ του
δραςτηριότητασ, δθλαδι εγγραφι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του (για τθν Ελλάδα είναι το Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο). Από το εν λόγω πιςτοποιθτικό κα πρζπει να προκφπτει θ εγγραφι
του ςτο εν λόγω μθτρϊο και το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτάσ του, ςχετικό με αυτό τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ.

2.

Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα


Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να ζχει εκτελζςει κατά τθν τελευταία 5-ετία τουλάχιςτον
τρεισ (3) αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ προμήθειασ, ςτισ οποίεσ ιταν ο ίδιοσ ανάδοχοσ αυτισ.
Αντίςτοιχεσ προμικειεσ νοοφνται εκείνεσ οι οποίεσ προςιδιάηουν ςτο αντικείμενο τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, δθλαδι αφοροφν τθ προμικεια και τοποκζτθςθ ςυναρμολογοφμενων
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πλωτϊν εξεδρϊν και προβλθτϊν με αποςπϊμενα μζρθ και λοιπϊν υποςτθρικτικϊν πλωτϊν
ςτοιχείων από τεμάχια πολυαικυλενίου.


Θ απόδειξθ εκτζλεςθσ των παραπάνω προμθκειϊν κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθ
προςκόμιςθ εντόσ του φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» ςχετικοφ πίνακα με τα ςτοιχεία
του επόμενου υποδείγματοσ, κακϊσ και αποδεικτικά επιτυχοφσ υλοποίθςθσ τα οποία μπορεί
να είναι:
o

α) βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ των αντίςτοιχων ανακετουςϊν αρχϊν, ι/και

o

β) ςυμβάςεισ προμικειασ ςυνοδευόμενεσ απαραιτιτωσ από αντίγραφα παραςτατικϊν
τιμολόγθςθσ ι/και

o

γ) πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ κεωρθμζνα από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ςυνοδευόμενα απαραιτιτωσ από αντίγραφα παραςτατικϊν
τιμολόγθςθσ.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ
ΑΡΥΖ

Α/Α



ΣΗΣΛΟ
ΔΡΓΟΤ

ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΔΡΗΟΓΟ
ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΟΤ

ΣΔΣΡΑΓΩΝΗΚΑ
ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΖ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ

Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να υποβάλει ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»
πλθροφορίεσ ςχετικά τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, τισ
πιςτοποιιςεισ, το ιςτορικό και τα κφρια βιματα ανάπτυξθσ του, υπό μορφι ζκκεςθσ.



Ο προςφζρον οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να διακζτει Ομάδα Ζργου ςτελεχωμζνθ από
προςωπικό που διακζτει εξειδικευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ παρόμοιων
εργαςιϊν. Θ απόδειξθ τθσ εν λόγω προχπόκεςθσ κα γίνει με τθν υποβολι ςτο φάκελο
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» βιογραφικϊν ςθμειωμάτων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου. Σε
περίπτωςθ που αυτά δεν είναι μόνιμοι εργαηόμενοι του προςφζροντα κα υποβάλλονται
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ με θεωρημζνο το γνήςιο τησ υπογραφήσ ςτισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι
υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον προςφζροντα, ότι δεν ςυμμετζχουν με
οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιαδιποτε άλλθ προςφορά για τον ίδιο διαγωνιςμό και ότι
αποδζχονται τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ.

3.

Ρρότυπα Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ


Ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να διακζτει και να προςκομίςει εντόσ του
φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» αντίγραφο πιςτοποιητικοφ διαςφάλιςησ ποιότητασ
(εν ιςχφ) τησ ςειράσ του διεθνοφσ προτφπου 9001 (ζκδοςθσ τουλάχιςτον του ζτουσ 2008)
ςχετικό με τθν εμπορία και τθν εγκατάςταςθ πλωτϊν ςυναρμολογοφμενων εξεδρϊν.

4.

Σε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων οικονομικόσ φορζασ αποτελεί ζνωςθ ι κοινοπραξία προςϊπων
οι ωσ άνω προχποκζςεισ αρκεί να πλθροφνται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ.
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Άξζξν 11: Τππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (ΤΕΥΔ)
1.

Κατά τθν υποβολι προςφορϊν οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 ν. 4412/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ, όπωσ εγκρίκθκε
με τθν υπ' αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΦΕΚ Β
3698/16.11.2016). 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:

2.



α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 13 τθσ παροφςασ,



β) πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ.

Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, μπορεί να ηθτθκεί από τουσ
προςφζροντεσ να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά τθσ επόμενθσ παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

3.

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το τυποποιθμζνο ζντυπο
(ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

4.

Το ΤΕΥΔ παρζχεται ςτο Παράρτημα Β τθσ παροφςασ με τίτλο «ΣΕΤΔ»

Άξζξν 12: Δηθαηνινγεηηθά10 (Απνδεηθηηθά κέζα)
1. Δικαιολογητικά


α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίςτθκαν ςτα
άρκρα 9 και 10 τθσ παροφςασ, κρίνονται κατά τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
των προςφορϊν του άρκρου 3, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με τισ
προβλζψεισ τθσ παροφςασ.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
10
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β. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των
δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ ζξι μθνϊν.



γ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν πρζπει
επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ ζξι μθνϊν.



δ. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα
αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα δικαιολογθτικά αυτά

2. Δικαιολογητικά μη ςυνδρομήσ λόγων αποκλειςμοφ του άρθρου 9


Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 9 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
o

α. για τθν παράγραφο 1 του άρκρου 9 τθσ παροφςασ: απόςπαςμα του ςχετικοφ
μθτρϊου (ποινικοφ μθτρϊου) ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ
άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου
1 του άρκρου 13.

o

β. για τθν παράγραφο 2 του άρκρου 9 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι
υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων (φορολογικι
ενθμερότθτα) και ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αςφαλιςτικι
ενθμερότθτα), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κράτουσ εγκατάςταςθσ ι τθν
ελλθνικι νομοκεςία αντίςτοιχα.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα τα ςχετικά
δικαιολογθτικά είναι:
 ι) φορολογικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν για
τον οικονομικό φορζα,


(ιι) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ
Αρχι και αφορά τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.

Η αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα θαιύπηεη ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνύ θνξέα σο θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν γηα ην
πξνζσπηθό ηνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξόζσπα, θαη ησλ εθ ησλ κειώλ ηεο δηνίθεζήο
ηνπο εξγαδνκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζε απηήλ.
o

γ. αν το κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τζτοιου είδουσ
ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν
όλεσ τισ περιπτϊςεισ υπό 1 και 2 του άρκρου 13, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
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προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον
αρμόδιασ

δικαςτικισ

ι

διοικθτικισ

αρχισ,

ςυμβολαιογράφου

ι

αρμόδιου

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.

Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο παξέρνπλ, όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο
παξνύζαο παξαγξάθνπ ή όηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ππό 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνύζαο.
Αλ δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν όηη, ζηελ ελ ιόγσ ρώξα εθδίδνληαη ηα
ππόςε πηζηνπνηεηηθά, ε πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ απνξξίπηεηαη.
o

δ. για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ
των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ
κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ
κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.

Άξζξν 13: Φξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
1. Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του
άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάςτθμα 3 μθνϊν (90 θμερϊν), από τθν θμερομθνία υποβολισ
των προςφορϊν.
2. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιώνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου
ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείσ.
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Άξζξν 14: Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο
1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχή εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α.
2. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνουν αποδεκτζσ από τθν υπθρεςία,
πρζπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα κατωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία:


α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,



β) τον εκδότθ,



γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται



δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,



ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,



ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),



η) τουσ όρουσ ότι:
o

αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και

o

ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,



θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,



κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,



ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου
προσ τον οποίο απευκφνεται.



ια) τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ

3. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια
ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
4. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερουσ εκδότεσ
τθσ παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.
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5. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζνωςθ (κοινοπραξία) , όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.
6. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του
αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, που πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ
από το ςυμβατικό χρόνο παράδοςησ, ορίηεται για διάςτθμα εξήντα (60) ημερών πλζον του
ςυμβατικοφ χρόνου

οριςτικήσ παράδοςησ των ειδών. Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ

επιςτρζφονται ςτο ςφνολο τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου
του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Άξζξν 15: Ελζηάζεηο
1. Κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ χωρεί ζνςταςθ. Θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα.
2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, θ οποία αποφαςίηει,
φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν,
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 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 επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου, αν θ ζνςταςθ γίνει
δεκτι.
3. Κατά τθσ διακιρυξθσ ι λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, χωρεί ζνςταςθ θ οποία υποβάλλεται ςτθν
Οικονομικι Επιτροπι του Διμου μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφορϊν. Επί τθσ ζνςταςθσ αποφαςίηει θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου, φςτερα
από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 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
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
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Άξζξν 16: Γιώζζα δηαδηθαζίαο
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
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. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ
τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57.
3. Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα11,
και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του
ΥΡ.ΕΞ.12, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του
Κ.Ρολ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ,
αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία.
4. Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 0510-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του
Κ.Ρ.Δ. και 36 του Κϊδικα περί Δικθγόρων.
5. 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.
6. Θ προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διευκολφνει τθν
επικοινωνία των αλλοδαπϊν υπαλλιλων του με τθν ανακζτουςα αρχι, με τον οριςμό και τθν
παρουςία διερμθνζων.

Άξζξν 17: Εθαξκνζηέα λνκνζεζία
1. Για τθ δθμοπράτθςθ και τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρακάτω
νομοκετθμάτων:


του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile”
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται
η γνησιότητά τους.
12 Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
11
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του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α')



του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεφχοσ Α')



του 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,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».



οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ , κακϊσ και λοιπζσ
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, περιβαλλοντικοφ
και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Ρ.Δ., Υ.Α.) και ερμθνευτικι
εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και
αν δεν αναφζρονται ρθτά. Νόμοι, ΡΔ και υπουργικζσ αποφάςεισ που εκδίδονται μετά τθν
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 120 του Ν.4412/2016,
δεν αποτελοφν μζροσ του εφαρμοςτζου κεςμικοφ πλαιςίου τθσ.

Άξζξν 18: Σεηξά ηζρύνο εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο
1. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα εκτελεςκεί θ προμικεια είναι τα αναφερόμενα
παρακάτω. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, θ ςειρά ιςχφοσ
κακορίηεται ωσ κατωτζρω.


Το ςυμφωνθτικό



Θ παροφςα διακιρυξθ



Θ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.



Θ Συγγραφι υποχρεϊςεων

Άξζξν 19: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
ζύκβαζεο
1. Εφόςον ηθτθκοφν εγγράφωσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λ.π. για τον
διαγωνιςμό, το αργότερο ζξι (6) μζρεσ πριν από την ημερομηνία λήξησ υποβολήσ προςφορών,
αυτζσ κα παρζχονται εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) ημζρεσ πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν.
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Άξζξν 20: Τεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
ζύκβαζεο
1. Θ υποβολι προςφοράσ ςτον διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει
πλιρθ γνϊςθ αυτισ τθσ διακιρυξθσ και των λοιπϊν εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και γνωρίηει πλιρωσ
τισ ςυνκικεσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ

Άξζξν 21: Φξόλνο, ηόπνο θαη δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο
1. Θ προμικεια κα εκτελεςτεί μζςα ςε διάςτθμα πενιντα (50) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2. Θ παραλαβι των ειδϊν κα πραγματοποιείται από αρμόδια τριμελι επιτροπι παραλαβισ, ςφμφωνα
με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016.
3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν
διαχείριςθ υποδοχισ των υλικϊν, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό,
τουλάχιςτον 5 εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
4. Ο τόποσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ είναι ο κάτωκι και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ:

Δήμορ Ζηπού, Δ.Ε. Φιλιππιάδαρ, Λίμνη Ζηπού (Νόηιο Τμήμα- 2 σλμ δςηικά ηηρ επαπσιακήρ
οδού Άπηαρ - Φιλιππιάδαρ - Ιυαννίνυν απένανηι από ηην κοινόηηηα Πανηάναζζαρ Άπηαρ).
Κενηποβαπικέρ Σςνηεηαγμένερ ηόπος παπάδοζηρ ππομήθειαρ και εκηέλεζηρ επγαζιών
εγκαηάζηαζηρ και ηοποθέηηζηρ (ΕΓΣΑ 87):
Φ: 227926,97, Υ: 4347499,70

Άξζξν 22: Τξόπνο πιεξσκήο Αλαδόρνπ-Κξαηήζεηο13
1.

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςτον ανάδοχο κα γίνει ςφμφωνα με τον παρακάτω
τρόπο:


Με τθ χοριγθςθ ζντοκησ προκαταβολήσ 40 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. , με τθν
κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και το Άρκρο 14 τθσ παροφςασ, και τθν
καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ
αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.



Θ παραπάνω προκαταβολι θα είναι ζντοκη. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί
τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν
θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων
του Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ

13

Άρθρο 200, παρ.1, 2 του Ν.4412/2016
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προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο κα παραμζνει ςτακερό
μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ.


Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ.
4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.

2.

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ' ελάχιςτον για τθν παροφςα δθμόςια ςφμβαςθ
είναι τα εξισ:


α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο



β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ ςτθν αποκικθ του Διμου



γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε».



δ) Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ
«Εξοφλικθκε».


3.

ε) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο
Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

4.

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι κάτωκι κρατιςεισ:


α) Κράτθςθ 0,06% (επιβαρφνεται με χαρτόςθμο 3% & επ’ αυτοφ 20% ειςφορά υπζρ Ο.Γ.Α.) θ
οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ
προκαταβολισ) προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ
ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει),



β) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ
φόρου ειςοδιματοσ.

Άξζξν 23: Κήξπμε αλαδόρνπ έθπησηνπ – Κπξώζεηο
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ,
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ:


α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16,



β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι
αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον
ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται
ςτο άρκρο 206 του ν.4412/16,
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γ) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 316, ιτοι όταν ο
ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθσ μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται
ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ χαμθλότερθ τιμι.



δ) αν, κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχήσ του άρθρου 93 και του άρθρου
79 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016 και όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, όπωσ
κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75, 76 και 77, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, και θ κατακφρωςθ γίνεται
ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει των κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ ορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.



ε) Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,

κθρφςςεται

ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων
ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.


ςτ) Αν από τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και
εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73
και 74 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 75, 76 και 77, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που
απορρίφκθκε.



η) Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία
που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά.



θ) Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα
παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το
υλικό, ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
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κ) Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. (άρκρο 213 του ν. 4412/2016)

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν
ςφμβαςθ όταν:


α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι
αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.



β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16).

3. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι
ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/16.
5. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16.

Άξζξν 24:Λνηπέο δηαηάμεηο
1.

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ για τυχόν μζτρα που κα λθφκοφν από
οποιαδιποτε δθμόςια αρχι και αυξιςεισ των κάκε φφςεωσ δαπανϊν, φόρων, τελϊν κ.λπ.

2.

Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να εκχωριςει ςε
οποιοδιποτε τρίτο τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

3.

Κανζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να
επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ

4.

Για όλα τα είδθ δεν απαιτοφνται δείγματα των υπό προμικεια ειδϊν

5.

Για ό, τι δεν προβλζπεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι περί προμθκειϊν του
Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.

6.

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά
που κα προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν
εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι θ γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα
εδρεφοντα αρμόδια δικαςτιρια για τθν επικράτεια του Διμου Ηθροφ. Ρριν από οποιαδιποτε
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για
φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ.
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Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο :
Ο Πξόεδξνο
Νηθόιανο Καιαληδήο
Σα κέιε
1. Κσλ/λνο Καηξαρνύξαο
2. Ζήθνο Ρεκπήο
3. Αλαζηαζία Καξαπάλνπ

ΑΚΡΗ ΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Νηθόιανο Καιαληδήο

