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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισµό κατά το άρθρο 117 του ν. 4412/2016 µε σύστηµα
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης των τιµών Τιµολογίου της Μελέτης (Άρθρο 125 του Ν.4412/2016) για την
ανάδειξη Μειοδότη κατασκευής του έργου για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου
Αθαµάνιο – Θεοδώριανα, στη θέση Αγία Κυριακή του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων» συνολικού
προϋπολογισµού 25.000,00€, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 104/2018 Μελέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (CPV 45233120-6 – Έργα Oδοποιϊας).
Τo έργο θα χρηµατοδοτηθεί από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσµα της
δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 22/01/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00πµ ενώπιον της οικείας επιτροπής (∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (Παράρτηµα Άρτας): Οδός Φιλελλήνων 24, Άρτα, 47100).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν τον διαγωνισµό, να λάβουν γνώση των
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και
φροντίδα τους.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο
8 9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των τευχών και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων (http://www.dhmosktzoumerkwn.gr).
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από
κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και
ποσοτική άποψη.
δ. Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νοµαρχιακά µητρώα) για έργα κατηγορίας
Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ή Κοινοπραξίες µεταξύ των εγγραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων των προαναφερόµενων
κατηγοριών
Εγγυητική συµµετοχής δεν απαιτείται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26853-60225, FAX επικοινωνίας 26850-22223, αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία
Ιωάννης Μαυρίκης. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ
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ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΆΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ- ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 €

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016)

Για έργα που η εκτιµώµενη αξία σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη των
60.000, 00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Βουργαρέλι:
27-12-2018
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ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΆΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΑΘΑΜΑΝΙΟ- ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ
ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 €

Αρ. Πρωτ. 7206

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη µε συνοπτικό διαγωνισµό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟ- ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

Προϋπολογισµού 25.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
α) του Ν. 4412/2016 άρθρο 117
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί
τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.
(CPV 45233120-6 – Έργα Οδοποιίας)
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

σελ.
4

Άρθρο 2

Παραλαβή τευχών

4

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος υποβολής φακέλου
προσφοράς

5

Άρθρο 4

∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασης- Ενστάσεις

6

Άρθρο 5

Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη

8

Άρθρο 6

Γλώσσα διαδικασία

9

Άρθρο 7

Εφαρµοστέα νοµοθεσία

9

Άρθρο 8

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου

10

Άρθρο 9

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό

10

Άρθρο 10

Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό

10

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

11

Άρθρο 12

Προθεσµία εκτέλεσης του έργου

13

Άρθρο 13

∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών

13

Άρθρο 14

Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου

13

Άρθρο 15

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό

13

Άρθρο 16

Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)

13

Άρθρο 17

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου

14

Άρθρο 18

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών

14

Άρθρο 19

Χρόνος ισχύος προσφορών

14

Άρθρο 20

∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης

15

Άρθρο 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό

16

Άρθρο 22

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

16

Άρθρο 23

Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής

19

Άρθρο 24

Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς

23

Άρθρο 25

Υπεργολαβία

24

Άρθρο 26

∆ιάφορες ρυθµίσεις

24
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία3
1.1.

Εργοδότης3 – Κύριος του Έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

1.2.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

1.3

Προϊστάµενη Αρχή4 είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο & η Οικονοµική επιτροπή που έχει έδρα το Βουργαρέλι
Οδός

:

Βουργαρέλι Άρτας

Ταχ.Κωδ.

:

47045

Τηλ.

:

2685360219

Telefax

:

2685022223

E-mail

:

info@dhmosktzoumerkwn.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα
προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.

1.4

∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Yπηρεσία του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί την 22/01/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (Παράρτηµα Άρτας): Οδός Φιλελλήνων 24, Άρτα, 47100 5.

1.5

1.6

- «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ του νόµου δικαίωµα και
προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.
•

«Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά στην παρούσα
δηµοπρασία.

•

«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης µε τον κύριο του
έργου.

•

«Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» είναι το Τιµολόγιο
Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος
κατά το διαγωνισµό.

•

Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει µετά τη δηµοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016)

Αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο : Τεχνικό Συµβούλιο Περιφέρειας Ηπείρου
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου,
υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή
µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται
να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους προσφέροντες ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή
αποφαινόµενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόµο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που
υπεισέρχονται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών
2.1

Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα
διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα :
α) η µε αρ. ………………………………. προκήρυξη σύµβασης όπως δηµοσιεύθηκε ............... 6
β) η παρούσα διακήρυξη,
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γ) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
ε) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,
στ) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,
ζ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
η) η τεχνική συγγραφή υποχρέωσεων
θ) το τεύχος συµπληρωµατικών τεχνικών προδιαγραφών,
ι) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ια) η τεχνική µελέτη,
ιβ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων
των ανωτέρω
ιγ) ................... 7
2.2

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν τον διαγωνισµό, να λάβουν γνώση
των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και
φροντίδα τους.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο
8 9 . Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λαµβάνουν γνώση των τευχών και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων (http://www.dhmosktzoumerkwn.gr).

2.3

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη – µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη
σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και
ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει
το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή
ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον
ενδιαφερόµενο.

2.4

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί µία φορά σε τοπική ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Άρτας,
στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», ενώ ολόκληρη η διακήρυξη και τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα αναρτηθούν
στο ΚΗΜ∆ΗΣ τουλάχιστον 12 ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού, στο Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων: http://www.dhmosktzoumerkwn.gr

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος υποβολής φακέλου
προσφοράς
3.1

Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή

∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή (∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων (Παράρτηµα Άρτας): Οδός Φιλελλήνων 24, Άρτα, 47100) είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (Παράρτηµα
Άρτας): Οδός Φιλελλήνων 24, Άρτα, 47100). Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού,
όπως ορίζονται στο άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
3.2

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά του

για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟ- ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

(CPV 45233120-6 – Έργα Οδοποιίας)
µε αναθέτουσα αρχή το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών

22/01/2019 10
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η οποία
αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (µεµονωµένου ή
ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail).
3. 3

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
24.2 και
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο
αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας .
Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

•

3.5

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου
18 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 4.1 της παρούσας.
Προσφορές εκπρόθεσµες11 για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του
αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.
Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της Ε.∆. ότι θα καταθέσει
σχετική ένσταση (η οποία θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο ν. 4412/2016) ο φάκελος της
εκπρόθεσµης προσφοράς παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η προσφορά είναι
απαράδεκτη.

3.6

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.

3.7

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους
οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της
κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύµβασηςΕνστάσεις
4.1

Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της
προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας (σηµειώνεται ότι,
τόσο στο πρωτόκολλο, όσο και στον κυρίως φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική
καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος
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της, κατ' εντολή του Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού
φορέα, η τάξη και κατηγορία του12, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος.15 Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα
αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των
δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 24.2, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η µονογραφή
τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα
οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.
δ) Στη συνέχεια13, 14 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθµητικής αναγραφής των
ποσοστών έκπτωσης.
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα κατά τη σειρά
µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
ε) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 24.2 της παρούσας την
ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού
δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των προσφορών κατά τον έλεγχο των εγγυητικών
επιστολών ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά µειοδοσίας προσφορές.' Στην περίπτωση αυτή η
διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε
ηµέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα
ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και υποβολής τους.
στ) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε παράρτηµά του που
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το αποτέλεσµα της
διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην
αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει15.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε πρόσφορο µέσο επί αποδείξει.
Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης.
ζ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές.
Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιµες προσφορές.
4.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση - Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών,16 τα
δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει
την ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται
προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
•

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

•

αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή

•

αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας17 ,ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.

ΑΔΑ: ΩΗΧΛΩΕ2-1Σ4

18PROC004275829 2018-12-27

Απαιτείται έγκαιρη και προσήκουσα ενηµέρωση της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆), ότι πληροί, οι
οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσωρινός ανάδοχος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές).
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου (αποφαινόµενο όργανο
αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 105 και
106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, στο Βουργαρέλι Άρτας, 47045 (τόπος) εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
ηµέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 18
Κατόπιν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.3 - 23.10 της
παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι, δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής του άρθρου 21, τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού, κοινοποιείται η απόφαση
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106.
4.3

Ενστάσεις
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών του άρθρου 18 της παρούσας.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου και ύστερα από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου για τις ενστάσεις
του δεύτερου εδαφίου, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη
5.1

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν.
4412/2016.

5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόµενα
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως
κατωτέρω:
•
•
•
•
•
•
•

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους,
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
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•
•

•

Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες
τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.
Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία
6.1 Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες,
συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
6.2 Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 188).
6.3 Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους
προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να
γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των
άρθρων 454 του Κ.ΠολΑ και 36 του ν. 4194/2013 (Κώδικας περί ∆ικηγόρων), είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
6.4 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε
τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ''Apostile" σύµφωνα µε την Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.ΠΑ και 36 του ν.
4194/2013 (Κώδικας περί ∆ικηγόρων).
6.5 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται
σε άλλη γλώσσα.
6.6 Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην
ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την
αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.

Άρθρο 7:
7.1.

Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νοµοθετηµάτων:
•

του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

•

των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),

•

του ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 2013», 19

•

του ν. 4278/2014 (ΑΙ157) και ειδικότερα το αρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,

•

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

•

του ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (ΑΕ161) και λοιπές ρυθµίσεις»
(Α' 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»,

•

του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
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•

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των
µελών τους µε κλήρωση»,20

•

του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων...» ,

•

του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις»,

•

του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,

•

του ν. 3469/2006 (Α' 131) "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις",

•

του ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει ,

•

του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία",

•

της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων »,

•

του π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α’ 145).21

7.2 Των διατάξεων περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. και του ελέγχου της
τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [ άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του
Κ∆Ε και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των
∆ικαιολογητικών για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/200522’’ και απόφαση
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].
7.3 Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας».
7.4 Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση
φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε.
7.5 Του Ν. 4250/2014 (Α 74), Ν. 4278/2014 (Α 157) και Ν. 4281/2014 (Α 160).
7.6 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις23 καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά
ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της
πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.

Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
8.1

Το έργο είναι ενταγµένο στο Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και χρηµατοδοτείται
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ24. Υπόκειται στις κρατήσεις25 που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

8.2

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς κ.λ.π. καθορίζονται στο
αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

8.3

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και (ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της
Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016.
Η Έγκριση διάθεσης πίστωσης έγινε µε την υπ΄αριθµ. 403/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε Κ.Α. 307323.149 (CPV 45233120-6 – Έργα Oδοποιϊας).

Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της
διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
11.1 Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟ-ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

11.2 Προϋπολογισµός του έργου
Ο Συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 25.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε :
∆απάνη Εργασιών: 14.855,07 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 2.673,91€
Απρόβλεπτα26( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε 2.629,35 €
Αναθεώρηση 2,96 € Στρογγυλοποίηση
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας…(24%): 4.838,71 €
11.3

Τόπος εκτέλεσης του έργου
H Τ.Κ. Αθαµανίου του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.

11.4

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Α.ΓΕΝΙΚΑ
Οι προβλεπόµενη παρέµβαση αφορά τη βελτίωση βατότητας του εσωτερικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Αθαµανίου και συγκεκριµένα
στο οδικό δίκτυο Αθαµάνιο-Αγία Κυριακή-Θεοδώριανα στο οποίο θα γίνει ασφαλτόστρωση. Η οδός που τέµνει κάθετα την Ε.Ο.
Αρτας Τρικάλων προς Θεοδώριανα είναι ασφαλτοστρωµένη πάνω σε κατάστρωµα από παλαιά τσιµεντόστρωση. Ένα τµήµα της
µήκους 230,00 m έχει υποστεί µεγάλη φθορά µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν έντονες ανωµαλίες επί της ερυθράς και να
αποκαλυφθεί µεγάλο τµήµα της παλαιάς οδού από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Επίσης σε µήκος περίπου 230,00m επί της οδού από Αγία Κυριακή προς Θεοδώριανα, θα τοποθετηθούν πέντε ιστοί οδοφωτισµού
ανά 45,00m και το ανάλογο πίλλαρ 8 αναχωρήσεων.
Με την ασφαλτόστρωση της οδού θα βελτιωθεί η βατότητα ενός τµήµατος της συνδετήριας οδού Αθαµανίου-Θεοδωριάνων η οποία
εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό οχηµάτων ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Σε τµήµα της οδού Αθαµανίου-Θεοδωριάνων και συγκεκριµένα σε µήκος 230,00 m από την οικία Χρήστου Κουτσαύτη έως την οικία
Ηλία Αλυµάρα, θα γίνει ασφαλτόστρωση της οδού µέσου πλάτους 5,00m µε χρήση ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05m.
Οι εργασίες πού προβλέπεται να γίνουν είναι:
•

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, συνολικού εµβαδού 1.147,00 m2

•

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου, συνολικού εµβαδού
1.147,00 m2.

•

Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 3,00 m, 5 τεµάχια.

•

Πίλλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων, 1 τεµάχιο.

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € µαζί µε το ΦΠΑ, εκ των οποίων για εργασίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα
και αναθεώρηση 20.161,29€ και για Φ.Π.Α. 24% 4.838,71€.
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Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αλλά και
συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS
Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και
ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57
παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε
τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς:
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά
τεύχη,
• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,
• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,
• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη,
• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει
αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί
έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας
εργασιών», αλλά:
• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20%
της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα
• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε άλλη «οµάδα εργασιών»
έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και οικονοµικού
αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να
χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης.

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε (3) τρείς µήνες και αρχίζει από την ηµέρα
υπογραφής της σύµβασης27.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών
13.1

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε τον συνοπτικό διαγωνισµό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016).

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 125 του ν. 4412/2016.

13.3

Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά. 28

13.4

∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.29

13.5

∆ε γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του αντικειµένου της σύµβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή.

Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
15.1

∆εν απαιτείται

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής του έργου........................................................................ προς τον
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οποίο απευθύνονται,
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε
τίτλος έργου ) και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός
πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. (Στο σηµείο αυτό γίνεται
παραποµπή στα σχετικά υποδείγµατα, εφόσον υπάρχουν).
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόµιµη περίπτωση.

Άρθρο 16:

Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 30

16.1 ∆εν προβλέπεται31 η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο32
16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

Άρθρο 17:

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου

17.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του
ν.4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων
της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του
αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της
παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .
17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
∆εν προβλέπεται. 33
Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.

Οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 15, 16 και 17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
Κράτη µέλη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µερη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

17.Α.2

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

Άρθρο 18:

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών34 στο διαγωνισµό, ορίζεται η 22/01/2019,
ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.µ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν
αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η
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Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί αποκλειστικά µε ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων
του ∆ήµου καθώς και στο ιστότοπο αυτού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία
και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να ζητήσουν και να
λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν
ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους
µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).

Άρθρο 19:

Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη διάταξη του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΑ∆Ε) για διάστηµα έξι µηνών35 από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20:

∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται, στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης36 και στον Ελληνικό Τύπο37, σύµφωνα µε το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.dhmosktzoumerkwn.gr), σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας.
Τα έξοδα των εκ της κείµενης νοµοθεσίας απαραίτητων δηµοσιεύσεων της προκήρυξης της δηµοπρασίας στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου.
Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα
έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις
πιστώσεις του έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21:

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:

21.1

Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών,
εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες
του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική
και ποσοτική άποψη.
δ. Επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νοµαρχιακά µητρώα) για έργα
κατηγορίας Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ή Κοινοπραξίες µεταξύ των εγγραµµένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων των
προαναφερόµενων κατηγοριών

21.2

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.39

21.3

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)
και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 40
Οι µεµονωµένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής. Στην περίπτωση ένωσης
οικονοµικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε µέλος
της ένωσης.
Α. Λόγοι αποκλεισµού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται
περί ένωσης οικονοµικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),δ)
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαΐκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
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νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσια µε το ν. 3691/2008 (ΑΕ166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΑΙΕ215 ).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου, αφορά κατ' ελάχιστον τους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
22.A.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική
ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή
των προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
22.A.3 Κατ'εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς του
άρθρου 18 της παρούσας δεν εφαρµόζεται41η παράγραφος 22Α2
22.Α.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό), προσφέρων σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:42
(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν ο οικονοµικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016),
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων κατά
την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν ο οικονοµικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν ο οικονοµικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει σε αµφιβολία την
ακεραιότητά του.
22.Α.5. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης (διαγωνισµό) οικονοµικός
φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος
αποκλεισµού).
22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων.
22.Α.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 443
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή ο οικονοµικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς
φορείς σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις δυσµενείς περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη
παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
22.Α.9. Οικονοµικός φορέας που του έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης (διαγωνισµό).
Κριτήρια επιλογής (22.Β - 22.∆)
22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονοµικοί
φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της
παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
22.Γ. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια44
(α) Το ανεκτέλεστο µέρος εργολαβιών δηµοσίων έργων να είναι µικρότερο από το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Ν. 3669/2008.
22.∆. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα45
(α) Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008
22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης46
∆εν απαιτείται
22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική
και επαγγελµατική ικανότητα, ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς.
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται
στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016 ή µε την σχετική
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.
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Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε
την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, ο οικονοµικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η ένωση µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συµµετεχόντων
στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και τα κριτήρια
σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα).
Η εκτέλεση των……………..47 γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από
ένωση οικονοµικών φορέων, από έναν από τους συµµετέχοντες στην ένωση αυτή.

Άρθρο 23:

Αποδεικτικά µέσα ποιοτικής επιλογής

23.1

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις
συνέπειες του ν. 1599/1986 (ΑΕ75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που
εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια
επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 Β-Ε της παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά της επόµενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων φορέων
υποβάλλει µαζί µε το δικό του, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), για κάθε φορέα στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται.

23. 2

∆ικαιολογητικά (Αποδεικτικά µέσα)
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 και 22 της
παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το
άρθρο 4.2 (α) και κατά τη σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Αν στις ειδικές
διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα
εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός ενός µηνός που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των
δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός ενός µηνός που προηγούνται της ηµεροµηνίας
υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.48
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων
οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β - Ε).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των
παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 22 Α.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία και στο µέτρο
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απ ευθείας
µέσω πρόσβασης σε Εθνική Βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

23.3

∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α.
Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22Α οι οικονοµικοί φορείς προσκοµιζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: απόσπασµα του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
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καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα
πρόσωπα των τελευταίων δύο εδαφίων της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22.
(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά
στην καταβολή φόρων (φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(ασφαλιστική ενηµερότητα)49 σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νοµοθεσία αντίστοιχα.
Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που
υποβάλλονται είναι
•

φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών (αρµόδια ∆.Ο.Υ) για τον οικονοµικό
φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει για τα δηµόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί
προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην
Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ.

•

ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενηµερότητα
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα α) ως φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί µόνος του ή σε
κοινοπραξία καθώς και γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε. Οι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας
και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας (ΤΣΜΕ∆Ε για τους
ασφαλισµένους - µέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό). ∆εν γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη
ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ενηµερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το
πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα), που δεν
υποβάλουν τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για
το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αν απασχολούν τέτοιο
προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.

(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας. Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκαταστηµένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναγκαστική διαχείριση,
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης εκδίδεται από το αρµόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού
φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νοµικά
πρόσωπα εκτός Α.Ε. και από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
όπως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί µη θέσης σε εκκαθάριση.
(δ) Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα πιστοποιητικά
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό 1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά
του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4του άρθρου 22, υποβάλλεται επικαιροποιηµένη υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι λόγοι αποκλεισµού.
Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούµενα από τα αρµόδια επιµελητήρια και φορείς
(ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ) από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα µε βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν
την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β' 1673) «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του
ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» .
23.4

∆ικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 22.Β
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ50 στην Α1 τάξη και άνω ή στα
νοµαρχιακά µητρώα για έργα κατηγορίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 21.1 της παρούσας.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις
δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα
παραρτήµατα 1,2,4,5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω

Συµφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή
πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, προσκοµίζουν
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
23.5

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ. (i) για το 22. Γ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του
άρθρου 23.4. (α) της παρούσας.
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατα την εννοια του Παραρτηµατος VII του Προσαρτήµατος ΑΕτου ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής, εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
από οργανισµούς πιστοποίησης κατά στα ανωτέρω, υποβάλλουν ως δικαιολογητικά τα …51

23.6

∆ικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελµατικής Ικανότητας του άρθρου 22.∆
Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των οικονοµικών φορέων αποδεικνύεται:
(α) για τις εγγεγραµµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.
(i) για το 22. ∆ (α), από τη Βεβαίωση εγγραφής του άρθρου 23.4. (α) της παρούσας
(β) Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν
πιστοποιητικό από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης,
κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος ΑΕ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται
από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9
του παρόντος άρθρου .
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό
από οργανισµούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά .52

23.7
22.Ε53

∆ικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης του άρθρου
∆εν απαιτούνται

23.8

Σχετικά µε τον έλεγχο νοµιµοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, υποβάλλονται τα νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσία
υπογραφής του νοµίµου εκπροσώπου
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε :
• ΦΕΚ σύστασης,
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• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
• ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου,
• Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή
προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και
τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος,
• Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ:
• Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά,
• Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
•

23.9

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

Επίσηµοι κατάλογοι εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων
(α) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποίηση από
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο
οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
(β) Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. εφόσον προσκοµίζουν «Ενηµερότητα Πτυχίου» εν
ισχύ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 54:
•

απόσπασµα ποινικού µητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά µέλη του ∆.Σ της εταιρείας, θα πρέπει να υποβληθεί
αυτοτελώς απόσπασµα ποινικού µητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν καλύπτονται από την
Ενηµερότητα Πτυχίου. 55

•

φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας.56

•

τα πιστοποιητικά από το αρµόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας υπό την
προϋπόθεση όµως ότι καλύπτονται πλήρως ( όλες οι προβλεπόµενες περιπτώσεις ) από την ενηµερότητα
πτυχίου.

•

Το πιστοποιητικό από το αρµόδιο Επιµελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισµούτου άρθρου 22' Α'4'
(θ).57

•

το πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής για την ονοµαστικοποίηση των µετοχών του άρθρου 23.3. (στ).

•

τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης της εργοληπτικής επιχείρησης.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκοµίζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν
ισχύ. Εφόσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του προσφέροντα είναι
ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕ∆Ε, ο προσφέρων προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου,
ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.
23.10

∆ικαιολογητικά για την απόδειξη δάνειας εµπειρίας του άρθρου 22.ΣΤ
Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, η απόδειξη ότι θα
έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται µε την προσκόµιση σχετικού συµφωνητικού των φορέων
αυτών για τον σκοπό αυτό.
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Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
24.1

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (β) ξεχωριστό
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» σύµφωνα µε τα κατωτέρω:

24.2

Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιέχει τα ακόλουθα:
α) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥ∆ για κάθε οικονοµικό
φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

24.3

Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιέχει συµπληρωµένο το χορηγηθέν από την αναθέτουσα αρχή έντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς του άρθρου 2 (δ) της παρούσας.
Επισηµαίνεται ότι:
α) αποκλείονται από τον διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην
περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016, ολογράφως και αριθµητικώς. β) η ολόγραφη αναγραφή των
ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. γ) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις στην αναγραφή των
στοιχείων της οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), διαφορές µεταξύ της ολόγραφης
και της αριθµητικής τιµής ή λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την ορθή οικονοµική προσφορά.

24.4

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
Άρθρο 25:

Υπεργολαβία

25.1 Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
25.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
25.3 …………………58
25.4 Η αναθέτουσα αρχή
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 22 Α της παρούσας για τους
υπεργολάβους και ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνουν σύµφωνα
µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016, µε το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆ ).
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω
επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του και ότι δεν καλύπτει τα αντίστοιχα προσόντα για την
εκτέλεση του έργου που αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 165 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 26 : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου, αποφασίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 460/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και µε την υπ’ αριθµ. 403/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
26.2 Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. Ο Ανάδοχος του έργου, έχει την
υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού Συµβούλου, που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε
αυτόν.
26.3 ………………..59

Βουργαρέλι: 27-12-2018
Ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων

Μαρίνος Γαρνέλης

Πίνακας Παραποµπών
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1.

Συµπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής.

2.

Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέµενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθµου έργου στο Π∆Ε ή κωδικός πίστωσης του τακτικού
προϋπολογισµού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηµατοδοτούµενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηµατοδοτούµενου από πόρους ΕΕ προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το
δηµοπρατούµενο έργο.

3.

Συµπληρώνεται η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής.

4.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή διαθέτει γραφεία σε περισσότερες από µια ταχυδροµικές διευθύνσεις, θα πρέπει να αναγραφεί στην Προκήρυξη µόνο
η ταχυδροµική διεύθυνση στην οποία θα διενεργηθεί η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, για την αποφυγή τυχόν σύγχυσης.

5.

Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισµό.

6.

Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης.

7.

Συµπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύµβασης ή τεύχη που η αναθέτουσα αρχή κρίνει αναγκαία µε σκοπό να περιγράψουν ή να προσδιορίσουν στοιχεία
της σύµβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.

8.

Σε περίπτωση που είναι δυνατή η µε ηλεκτρονικό µέσο ελεύθερη, άµεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στη συγγραφή υποχρεώσεων
και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης, θα πρέπει να προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται η εν λόγω
τεκµηρίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πρόβλεψη για δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισµού.

9.

Όταν η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρµόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα µέτρα
προστασίας του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά
έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα µπορούσε να αναφέρει ότι: "Ο οικονοµικός φορέας αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά
και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονοµικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της
σύµβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει τα
ανωτέρω".

10.

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της παρούσας.

11.

Σκόπιµο είναι η επιστροφή της σφραγισµένης προσφοράς να λάβει χώρα µετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού του άρθρου 4.1. (ζ) της παρούσας και
της παρέλευσης του δικαιώµατος υποβολής ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4.3 της παρούσας. Μέχρι τότε η προσφορά διακρατείται
σφραγισµένη στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

12.

Σηµειώνεται ότι ο Αριθµός πτυχίου, η Κατηγορία και η Τάξη του οικονοµικού φορέα αναγράφεται, είτε στο Μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό
φορέα (εγγραφή σε επίσηµο κατάλογο), είτε στο Μέρος IV : Κριτήρια Επιλογής (Α' Καταλληλότητα) του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).

13.

Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 101 παρ. 1 ν. 4412/2016 (πρώτα έλεγχος οικονοµικών προσφορών - έλεγχος οµαλότητας και ακολούθως έλεγχος
δικαιολογητικών συµµετοχής). Αν η αναθέτουσα αρχή επιλέξει να µην εφαρµόζει το άρθρο 101 παρ. 1, προσαρµόζει αναλόγως την ακολουθούµενη
διαδικασία (άρθρο 98 παρ. 1 περ. (γ) ν. 4412/2016).

14.

Όταν εφαρµόζεται η περιπτ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Όταν εφαρµόζεται η περιπτ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 95 ή τα άρθρα 124-126
του ν. 4412/2016, γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές στη ∆ιακήρυξη.

15.

Επισηµαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές, απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

16.

Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, η προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ( 10 ) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20 ) ηµερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο.

17.

Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 ( λήψη επανορθωτικών µέσων ).

18.

Στο εν λόγω σηµείο της διακήρυξης, πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος (πχ. στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής), καθώς και το χρονικό διάστηµα εντός του
οποίου όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές µπορούν να λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν, δηλ. εντός ... εργάσιµων
ηµερών από την ηµεροµηνία που κοινοποιήθηκε σε αυτούς, επί αποδείξει, η απόφαση κατακύρωσης.

19.

Τίθεται µόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

20.

Τίθεται µόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.

21.

Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο µε το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.

22.

Τίθεται µόνο όταν εκ του συµβατικού ποσού (1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ), προκύπτει εφαρµογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ.

23.

Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης

24.

Όταν πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγµένο το δηµοπρατούµενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηµατοδότησης της δαπάνης
του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (µε αναφορά στο διαρθρωτικό ταµείο). Επίσης, η σχετική συµπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή ορολογία
Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηµατοδότησης (Π∆Ε ή Τακτικός προϋπολογισµός). Για το ζήτηµα της ανάληψης δαπανών
δηµοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ. 80/2016.

25.

Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε τον φορέα εκτέλεσης του έργου.

26.

Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης, ανάλογα µε την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η
εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 9% επί της δαπάνης εργασιών µε ΓΕ&ΟΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.

27.

Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).

28.

Με την επιφύλαξη της επόµενης υποσηµείωσης.

29.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην περίπτωση αυτή προσαρµόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ
άρθρο 57 του ν. 4412/2016 ).
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30.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, οπότε µνηµονεύονται και οι απαραίτητες λεπτοµέρειες.

31.

Συµπληρώνεται αν προβλέπεται ή όχι η χορήγηση προκαταβολής. Σύµφωνα µε την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε
µε την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαµβάνεται
δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράµµατα της περιόδου 2014-2020 δυνάµει της παρ. 15 του
άρθρου 59 του ν. 4314/2014.

32.

Εφόσον προβλέπεται προκαταβολή συµπληρώνονται οι όροι για την εγγυητική επιστολή προκαταβολής. Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στην περίπτωση που µε την
παρούσα ορίζεται µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής (πχ 15%), αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει
τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόµενης προκαταβολής (παρ. 1 δ άρθρου 72 του ν. 4412/2016).

33.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που
ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα
της σύµβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας συµπληρώνεται σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό. Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας
περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.2 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.

34.

Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 121 του ν. 4412/2016 .

35.

Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ’ εκτίµηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Για τον καθορισµό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ.
Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

36.

Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38, εξακολουθεί να ισχύει η δηµοσίευση
των προκηρύξεων στο Τεύχος ∆ηµοσίων Συµβάσεων στην ΕτΚ (πρβλ και άρθρο 377 παρ. 1 περ (37) ν. 4412/2016).

37.

Σύµφωνα µε τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση
δηµοσίευσης προκήρυξης σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008 µέχρι την 31/12/2017 σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες και στον περιφερειακό
και τοπικό τύπο µέχρι 31/12/2020 (πρβλ και την ενότητα ∆ της εγκυκλίου µε αριθ. Ε. 16/2007 της ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε).

38.

Κατ' αντιστοιχία µε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες
εµπίπτει το έργο σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

39.

Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

40.

Τα κριτήρια επιλογής σχεδιάζονται κατά τρόπο, ώστε να µην περιορίζεται δυσανάλογα η συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οικονοµικών φορέων στους
διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Κατά το στάδιο του προσδιορισµού των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις
αναθέτουσες αρχές, οι θεµελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης µεταχείρισης των συµµετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας
και της ανάπτυξης του ελεύθερου ανταγωνισµού.

41.

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό αποτελεί δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής (πρβλ. Άρθρο 73 παρ. 3
του ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που δεν επιθυµεί να προβλέψει τη σχετική δυνατότητα, η αναθέτουσα αρχή διαγράφει την παράγραφος αυτή.

42.

Οι λόγοι της παραγράφου 22Α4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα
αρχή δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχοµένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισµού συνεκτιµώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της υπό ανάθεση σύµβασης (εκτιµώµενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), µε σχετική πρόβλεψη στο παρόν σηµείο της διακήρυξης. (αναλυτικά βλ. ΚΟ για
τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου).

43.

Υπενθυµίζεται ότι αναφορά στην παράγραφο 4, θα γίνει µόνο στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους
αποκλεισµού ( 22.Α. 4 ) .

44.

Για τον τρόπο συµπλήρωσης του 22.Γ, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που αναµένεται να εκδοθεί.

45.

Για τον τρόπο συµπλήρωσης του 22.∆, βλ. Αναλυτικά ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου και τη σχετική Εγκύκλιο του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που αναµένεται να εκδοθεί.

46.

Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και συµπληρώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες µε το αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

47.

Προαιρετική επιλογή. Σύµφωνα µε το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περίπτωση συµβάσεων έργων οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να απαιτούν την
εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ( προαιρετική σηµείωση του ανωτέρω εδαφίου ).

48.

Η εν λόγω προθεσµία αποσκοπεί στην υποβολή επίκαιρων αποδεικτικών µέσων . Η αναθέτουσα αρχή δύναται, εάν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την
έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει µε τη ∆ιακήρυξη συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε σχέση µε την ηµεροµηνία υποβολής των
δικαιολογητικών, εντός του οποίου πρέπει να εκδίδονται ( π.χ εντός ενός µηνός ).

49.

Σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : "Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση."

50.

Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων
εγγεγραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.

51.

Συµπληρώνονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση µε τη δηµοπρατούµενη σύµβαση έργου (πρβλ Μέρος Ι
Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου
και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών που αναµένεται να εκδοθεί ).

52.

Συµπληρώνονται τα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σε συνάρτηση µε τη δηµοπρατούµενη σύµβαση έργου (πρβλ Μέρος
II Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 - βλ. αναλυτικότερα ΚΟ για τη συµπλήρωση πρότυπης διακήρυξης δηµοσίων συµβάσεων έργου
και σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών που αναµένεται να εκδοθεί).

53.

Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συµπληρώνεται αναλόγως σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 4412/2016.

54.

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: "Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική
επιχείρηση εγγεγραµµένη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενηµερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασµό µε τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από την υπηρεσία τήρησης
του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών» [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να
καταθέτουν τα επιµέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισµούς" Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 22 ( Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του
ν. 4441/2016 ( ΑΗ227 ] "α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 3669/2008 (AS116),
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πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του
άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176».
55.

Η σχετική Υπουργική απόφαση για την Ενηµερότητα Πτυχίου, αναµένεται να επικαιροποιηθεί .

56.

Στην περίπτωση όµως που η Ενηµερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά.

57.

Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισµού.

58.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύµβασης ότι, κατόπιν αιτήµατος του υπεργολάβου και εφόσον η φύση της σύµβασης το
επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αµοιβή του για την εκτέλεση προµήθειας, υπηρεσίας ή έργου, δυνάµει σύµβασης
υπεργολαβίας µε τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύµβασης καθορίζονται τα ειδικότερα µέτρα ή οι µηχανισµοί που επιτρέπουν στον
κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωµές, καθώς και οι ρυθµίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωµής. Στην περίπτωση
αυτή δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Συµπληρώνεται αναλόγως.

59.

Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, όπως
απαιτείται από το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 4412/2016 ή η αντίστοιχη απόφαση του άρθρου 53 παρ. 7 β του ν. 4412/2016 για επιπλέον όρους τεχνικής και
οικονοµικής ικανότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Υπόδειγµα Οικονοµικής προσφοράς της διακήρυξης 7206/27-12-2018 του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ: ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων για το διαγωνισµό:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟ- ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ»

Του
……………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

∆ίδεται ποσοστό έκπτωσης
………………………………………………………………………………………………………………….(αριθµητικά)
……………………………………………….………………………………………………………………….(ολόγραφα)
στις τιµές του τιµολογίου της µελέτης οπότε η συνολική προσφορά διαµορφώνεται:
(αριθµητικά)
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση
Σύνολο προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση) για την εκτέλεση του έργου (ολογράφως):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο Προσφέρων
Σφραγίδα & Υπογραφή

Σηµείωση.: Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ ολόγραφης και αριθµητικής προσφοράς επικρατεί η ολόγραφη προσφορά.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6145
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 470.45
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
- Τηλέφωνο:2685360225
- Ηλ. ταχυδροµείο: info@ dhmosktzoumerkwn.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.dhmosktzoumerkwn.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΘΑΜΑΝΙΟ- ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» (CPV 45233120-6 – Έργα Oδοποιϊας).

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : έργο
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραµµάτων
προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων
εργαζοµένων
ανήκουν
οι
απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
2
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η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση,
την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης:
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε
άλλους6;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού
οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριµένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς
που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

3
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοµατεπώνυµο
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά
µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

4
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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες []Ναι []Όχι
άλλων οικονοµικών φορέων προκειµένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο µέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α
και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας,
παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονοµικούς φορείς.

5
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονοµικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει [ ]Ναι [ ]Όχι
οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόµενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύµβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρµογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

6
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου16 το οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σηµεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε

περίπτωση

καταδικαστικής

απόφασης,

α) Ηµεροµηνία:[ ],
σηµείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]19
ο [] Ναι [] Όχι
7
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οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν21:
[……]

8
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [ ] Ναι [ ] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει [ ] Ναι [ ] Όχι
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»);
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε [ ] Ναι [ ] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσεις26 :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόµοια
διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη -[.......................]
σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας -[.......................]
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελµατικό παράπτωµα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: [.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
10
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[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε [] Ναι [] Όχι
άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: […...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [ ] Ναι [ ] Όχι
σύγκρουσης
συµφερόντων29,
λόγω
της
συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: [.........…]
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση [ ] Ναι [ ] Όχι
συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο
αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή [ ] Ναι [ ] Όχι
επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια31 κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης ,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
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επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4
ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 [ ] Ναι [ ] Όχι
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων κριτηρίων Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
[ ] Ναι [ ] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα
σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός
φορέας µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη
χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν
τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [ ] Ναι [ ] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό οικονοµικών ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης :
και/ή,
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονοµικού φορέα για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο
εξής 34:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόµισµα

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόµισµα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
οικονοµικού φορέα στον επιχειρηµατικό τοµέα έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
που καλύπτεται από τη σύµβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόµισµα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης για τον
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο
εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
οικονοµικού φορέα στον τοµέα και για τον [……],[……][…] νόµισµα
αριθµό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον […................................…]
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιµες για ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο,
αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές αναλογίες36 (προσδιορισµός της απαιτούµενης αναλογίαςπου ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην αναλογία µεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη αξία)
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
15

ΑΔΑ: ΩΗΧΛΩΕ2-1Σ4

18PROC004275829 2018-12-27

[……][……][……]
5) Το ασφαλισµένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόµισµα
κάλυψη
επαγγελµατικών
κινδύνων
του
οικονοµικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή [……..........]
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται να έχει
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
έγγραφα της σύµβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
αναφέρετε:

16

ΑΔΑ: ΩΗΧΛΩΕ2-1Σ4

18PROC004275829 2018-12-27
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σηµαντικότερων
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών
και δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που
έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε
τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες
δηµόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων έργων, ο
οικονοµικός φορέας θα µπορεί να χρησιµοποιήσει
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και λαµβάνει τα
ακόλουθα µέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα µέσα µελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόσει τα
ακόλουθα συστήµατα διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασµού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια

Απάντηση:
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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ελέγχων42 όσον αφορά το παραγωγικό δυναµικό ή
τις τεχνικές ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και
τα µέτρα που λαµβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
α)[......................................……]
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
β) [……]
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να εφαρµόζει τα [……]
ακόλουθα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:
του οικονοµικού φορέα και ο αριθµός των [........], [.........]
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία [........], [.........]
έτη ήταν τα εξής:
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα
ακόλουθα µηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικό
εξοπλισµό για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας43 το
ακόλουθο τµήµα (δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούµενα
δείγµατα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων
που θα προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
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υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: [….............................................]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν [……] [……]
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν [……] [……]
όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν
να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν
για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]46
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Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται47, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
ατόµων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
7 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος
ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων µόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες.”
8 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως
δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
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13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ
(Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
24
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28 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό
ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7)
32 Για συµβάσεις έργου, η εκτιµώµενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη
οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκµηρίωση εµπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθµούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαµβάνει τόσο δηµόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άµεσα στην επιχείρηση του
οικονοµικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, όπως καθορίζεται στο µέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συµπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥ∆.
42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόµατός της από
αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
43 Επισηµαίνεται ότι εάν ο οικονοµικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τµήµα της σύµβασης σε τρίτους υπό
µορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τµήµατος, τότε θα
πρέπει να συµπληρωθεί χωριστό ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 ∆ιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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