ΑΔΑ: Ψ7ΧΧΩΕ2-ΩΚΓ

INFORMATICS
19PROC004679250
2019-03-27
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.03.27 09:43:38
EET
Reason:
Location: Athens

Βουργαρέλι, 27-03-2019
Αρ. Πρωτ. : 1658

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές η δηµόσια σύµβαση για την παροχή της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή
υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων», µε κριτήριο ανάθεσης της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική
άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής», σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 86 του Ν. 4412/2016,». Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, θα
προκύψει µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των ∆ιαγωνιζοµένων,
που δεν έχουν αποκλειστεί, όπως ειδικότερα ορίζεται σε σχετικό άρθρο της διακήρυξης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της υπηρεσίας έχει ως εξής:

Α/Α

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

2

Αγρονόµος & Τοπογράφος
Μηχανικός,
πτυχιούχος
Α.Ε.Ι.
Τεχνικός Γεωλόγος ή
Γεωτεχνικός Μηχανικός,
πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

3.

Πολιτικός Μηχανικός,
πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

1

ΕΛAΧΙΣΤΗ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΕΡΕΣ
(ΕΤΗ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

20

1

40

544,95

21.798,00

20

1

15

544,95

8.174,25

10

1

39

363,30

14.168,70

µερικό
σύνολο

44.140,95

ΦΠΑ 24%

10.593,83

Σύνολο

54.734,78

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδοµένων, Έντυπο οικονοµικής προσφοράς) δωρεάν και σε
πλήρη ηλεκτρονική µορφή από στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
www.dhmosktzoumerkwn.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜ∆ΗΣ www.eprocurement.gov.gr
Πληροφορίες σχετικά µε τον διαγωνισµό διατίθενται στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail
Πληροφορίες

:
:
:
:
:
:

Βουργαρέλι
47045
2685360225
2685022223
jomavr@gmail.com
Ιωάννης Μαυρίκης
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Ως καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί η
08/04/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 πµ (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο ∆ηµαρχείο
Κεντρικών Τζουµέρκων, Βουργαρέλι Άρτας, ΤΚ 47045.
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :
−

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε
από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα αναλυτικά
αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκαταστηµένα σε :
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

−

Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.

−

Συµπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν µε ιδιαίτερη
νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν. 4412/2016 ). Τα
µέλη αυτών των Συµπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την
οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος των Συµπράξεων
– Ενώσεων δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς, µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς, µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.

−

Τα υπόλοιπα µέλη των Συµπράξεων – Ενώσεων και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η
αντικατάσταση αξιολογείται, µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή
∆ιενέργειας και εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

−

Τα προαναφερθέντα ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου του κράτους
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.

−

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόµενο
σχήµα, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος Σύµπραξης ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση,
αποκλείονται από το διαγωνισµό, τόσο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όσο και όλα τα
διαγωνιζόµενα σχήµατα στα οποία συµµετέχει το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.

−

Ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα
µε τη νοµική µορφή του προσφέροντος:
o

σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος,
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o
o
o

o
o
o

σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,
σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένο
µέλος του ∆.Σ.,
σε περίπτωση σύµπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτηµένος κοινός
εκπρόσωπος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικών προσώπων άλλης νοµικής µορφής (π.χ. αφανούς
εταιρίας,
∆ηµοτικής επιχείρησης κλπ.) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν
στέλεχος του νοµικού προσώπου.

Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί επίσης έλεγχος της
ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας µε βάση το ακόλουθο κριτήριο επιλογής :
Αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση Συµβάσεων και Υπηρεσιών
συναφών (τουλάχιστον τρία (3)) µε την προκηρυσσόµενη, την οποία να µπορούν να
τεκµηριώσουν επαρκώς. Ως συναφής θεωρείται η άνω των δέκα (10) ετών εµπειρία στην
παροχή υπηρεσιών σε θέµατα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης µεγάλων έργων. Η
εµπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από τη συµµετοχή του ∆ιαγωνιζόµενου σε υλοποίηση
συµβάσεων Συµβούλου Επίβλεψης (Construction Manager) και Συµβούλου ∆ιαχείρισης
(Project Manager) σε µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
στην παραπάνω εµπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να περιλαµβάνεται και η ενασχόληση µε
θέµατα
Χρονικού
Προγραµµατισµού,
Ελέγχου
Μελετών
(και
από
πλευράς
κατασκευασιµότητας-constructability), Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου Προµετρήσεων –
Προϋπολογισµών υπό ∆ηµοπράτηση Έργων και ∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS
(Πληροφοριακό Σύστηµα Έργου). Επιπλέον συναφής εµπειρία θεωρείται και η υλοποίηση
σύµβασης Συµβούλου υποστήριξης Υπηρεσιών και παρακολούθησης της υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Η συνολική προθεσµία για την παροχή των υπηρεσιών είναι δύο (2) µήνες
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό δεν απαιτείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Το Τεύχος των Τεχνικών ∆εδοµένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης εγκρίθηκαν
από την Προϊσταµένη Αρχή µε την υπ. αρ. 174/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Το αποτέλεσµα του συνοπτικού διαγωνισµού θα εγκριθεί από την
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 27-03-2019
Ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων

Μαρίνος Γαρνέλης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Συµβούλου για την ωρίµανση και
δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΣΑΤΑ
55.000,00€

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων
διακηρύσσει
δηµόσιο διαγωνισµό µε την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού και µε κριτήριο
ανάθεσης της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιµής», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016,».
µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών:

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και δηµοπράτηση
έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων»

Εκτιµώµενης αξίας 44.140,95€ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/2016) και β) τους
όρους της παρούσας και

καλεί
τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου εκτέλεσης του ως άνου έργου.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 : Στοιχεία ∆ιαγωνισµού- Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Άρθρο 2 : Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
Άρθρο 3 :Υποβολή φακέλου προσφοράς
Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
Άρθρο 5 : Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύµβασης
Άρθρο 6 : Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα / Ενστάσεις
Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Άρθρο 8 : Σύναψη σύµβασης
Άρθρο 9 : Σειρά ισχύος εγγράφων
Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Άρθρο 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 12: Εκτιµώµενη αξία – Χρηµατοδότηση – Προθεσµίες της σύµβασης
Άρθρο 13: Προσφορές – Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού
Άρθρο 19: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 20: Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς
Άρθρο 21 :Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
Άρθρο 22: Αποδεικτικά µέσα (έλεγχος νοµιµοποίησης, µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού, πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής)
Άρθρο 23: Υπεργολαβία
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Στοιχεία ∆ιαγωνισµού - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία
επικοινωνίας
1.1. Στοιχεία ∆ιαγωνισµού
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

CPV:
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων
Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την
ωρίµανση και δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων
72224000-1 (Υπηρεσίες παροχής συµβούλων σε θέµατα
διαχείρισης έργων).
Υπηρεσία Τεχνικού Συµβούλου
55.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
∆ύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
27-03-2019 (ΑΠ 1657/27-03-2019)
∆ηµαρχείο Κεντρικών Τζουµέρκων
Βουργαρέλι Άρτας, 47045
www.dhmosktzoumerkwn.gr

1.2. Έδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

κ. Ιωάννης Μαυρίκης
Τηλ.: 2685360225
Telefax : 2685022223
E-mail: jomavr@gmail.com

Βουργαρέλι Άρτας, 47045
Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών
Βουργαρέλι Άρτας, 47045

1.3. Ορισµοί:
Στην παρούσα Προκήρυξη, καθώς και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης του παρόντος ∆ιαγωνισµού
οι κάτωθι όροι, θα χρησιµοποιούνται µε το κάτωθι περιεχόµενο:
Ενδιαφερόµενος: Οποιοσδήποτε φορέας ο οποίος προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα
διαγωνιστική διαδικασία,
∆ιαγωνιζόµενος: Ο φορέας ο οποίος έχει υποβάλει φάκελο συµµετοχής,
Τεύχη: Τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Προκήρυξης,
Επιτροπή: η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, η
οποία ορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων.
Προσωρινός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος η προσφορά του οποίου έχει κριθεί ως η πλέον
κατάλληλη και εκκρεµεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών του Άρθρου 22 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
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Οριστικός Ανάδοχος: ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσµα του
∆ιαγωνισµού.
Σύµβαση: το Συµβατικό Κείµενο που θα υπογραφεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
οριστικού Αναδόχου, µετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού σε
αυτόν.
Συµβατική αµοιβή: η οικονοµική προσφορά του οριστικού Αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή
εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα τα νέα τους στοιχεία στους
ενδιαφερόµενους/προσφέροντες ή στον ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόµενα όργανα της αναθέτουσας αρχής καταργηθούν,
συγχωνευτούν ή µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή
εκτέλεσης της υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άµεσα και εγγράφως στους
ενδιαφερόµενους/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.

Τα έγγραφα της σύµβασης για τον παρόντα διαγωνισµό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη µε τα Παραρτήµατά της,
β) το υπόδειγµα Σύµβασης
γ) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 ν 4412/2016, κατά
περίπτωση,
δ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
ε) το τεύχος προεκτιµώµενων αµοιβών
στ) η Συγγραφή Υποχρεώσεων και το Τεύχος Τεχνικών ∆εδοµένων
ζ) τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης από τις 27-03-2019 στην ιστοσελίδα www.dhmosktzoumerkwn.gr. Όταν δεν µπορεί να
προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης, αυτά διατίθενται από τις 27-03-2019 στα γραφεία του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, στο Βουργαρέλι Άρτας, 47045.
Για την παραλαβή των εγγράφων της σύµβασης, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη δαπάνη
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόµενος αναλάβει µε δαπάνη
και επιµέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύµβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο
εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής 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.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε
τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έως την 04/04/2019.
Επίσης µέχρι την ηµέρα αυτή οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ενηµερώνονται για το «φάκελο
δηµόσιας σύµβασης» που βρίσκεται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και να λαµβάνουν
φωτοαντίγραφα των περιεχοµένων του.
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Άρθρο 2: Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικά, το αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων σε θέµατα
παρακολούθησης,
υποστήριξης, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και παροχής συµβουλών υπηρεσιών µε τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου για το έργο:
•

Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι

Η οδός βρίσκεται στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της
Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατασκευή της οδού προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων και αποτελεί άµεση προτεραιότητα προκειµένου να αναβαθµιστεί η
σύνδεση των ∆Ε του ∆ήµου.
II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτικά , η Τεχνική Περιγραφή / Αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα εξής:
Πρόκειται για βελτίωση υφιστάµενης δασικής χωµάτινης οδού συνολικού µήκους 11,5 Km περίπου,
η οποία ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης – Μικροσπηλιά και
καταλήγει στο 8ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη. Η οδός που πρόκειται να
κατασκευαστεί θα έχει ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κατά την
κατασκευή του έργου θα αποκατασταθούν τα τεχνικά που έχουν αστοχήσει και θα αντιµετωπισθούν
τα κατολισθητικά φαινόµενα που έχουν εκδηλωθεί εκατέρωθεν της οδού. Τέλος η οδός θα
εξοπλιστεί µε στηθαία ασφαλείας όπου απαιτείται και κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση.
Οι πλευρικές διαµορφώσεις θα αποτελούνται από:
•
Επενδεδυµένη τριγωνική τάφρο για την απορροή των όµβριων,
•
Έρεισµα και επένδυση µε φυτική γη
•
∆ιαµορφώσεις τοίχων βαρύτητας, τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος και τοίχων από
συρµατοκιβώτια όπου απαιτείται
Το οδόστρωµα – συνολικού πάχους 50εκ. θα αποτελείται από:
•
Μία στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση ασφαλτικής βάσης πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση βάσης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση υπόβασης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση έδρασης οδοστρώµατος πάχους 20εκ.
Το έργο χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
• Το 1ο τµήµα ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης – Μικροσπηλιά και
φτάνει περίπου στη Χ.Θ. 0+939,00.
• Το 2ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 0+939,00 και τελειώνει στη Χ.Θ. 7+500 όπου βρίσκεται η Ιερά
Μονή Πάτερ Κοσµά.
• Το 3ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 7+500 και τελειώνει στη Χ.Θ. 11+450,00 στο 8ο χιλιόµετρο της
δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη
Για την υλοποίηση του έργου, υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων και της ∆ιεύθυνσης Οδικών Υποδοµών (∆ΟΥ) του Υπουργείου Μεταφορών και
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∆ικτύων προκειµένου η δεύτερη να αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών ωρίµανσης, ανάθεσης και
εκτέλεσης του έργου. Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης η ∆ΟΥ ανέλαβε :
• Την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών του 2ου τµήµατος
• Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης για το σύνολο του έργου
• Τη διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης του έργου ως Προϊσταµένη Αρχή.
Αντίστοιχα, ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ανέλαβε :
• Την παροχή των µελετών που αφορούν στα 1ο και 3ο τµήµατα,
• Την παροχή της Γεωλογικής – Γεωτεχνικής έκθεσης/αξιολόγησης και των προτάσεων
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων
• Την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων και τυχόν απαλλοτριώσεων.
Για το 1ο τµήµα από Χ.Θ. 0+000,00 έως τη Χ.Θ. 0+939,00, υπάρχει διαθέσιµη η τοπογραφική
µελέτη και η µελέτη οδοποιίας οι οποίες εκπονήθηκαν τον Μάιο του 2010 µε µέριµνα της
Περιφέρειας Ηπείρου και τίτλο µελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΑ –
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ – ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ”.
Για το 3ο τµήµα από Χ.Θ. 7+500 έως τη Χ.Θ. 11+450,00, υπάρχει διαθέσιµη η γεωτεχνική
έκθεση/αξιολόγηση η οποία εκπονήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 µε µέριµνα του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων µε τίτλο «Βελτίωση και αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στη δηµοτική οδό
σύνδεσης Βουργαρελίου – Καταρράκτη (Από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ. 11+450,00)».
Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων που απορρέουν από
την Προγραµµατικής Σύµβαση µε την ∆ΟΥ θα πρέπει µε µέριµνα του ∆ήµου να συνταχθούν οι
κάτωθι µελέτες:
1. Για το 1ο τµήµα, από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 0+939,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική Υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
• Μελέτη Κτηµατολογίου
2. Για το 3ο τµήµα, από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ. 11+450,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
.
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Αντικείµενο απασχόλησης του Τεχνικού Συµβούλου είναι:
1. Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα
Τεχνικών Υπηρεσιών, να συνδράµει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση του συνολικού
έργου της, ιδιαίτερα δε στην ωρίµανση και στη δηµοπράτηση των έργων, που
περιγράφηκαν ανωτέρω.
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2. Κατάρτιση προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος ωρίµανσης των παραπάνω έργων, όπου
θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες επικαιροποίησης και συµπλήρωσης των
υφιστάµενων εγκεκριµένων µελετών. Συνδροµή στον προγραµµατισµό, στον συντονισµό και
παρακολούθηση της εκπόνησης των επιπρόσθετων (αναγκαίων για την ωρίµανση των
έργων) µελετών µε βάση τον ευρύτερο προγραµµατισµό
3. H υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην
εκπόνηση,
συµπλήρωση
και επικαιροποίηση των µελετών και των συµβατικών
προϋπολογισµών των υπό ∆ηµοπράτηση Έργων, µέσα σε ένα πλαίσιο Συστήµατος
∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό Σύστηµα Έργου) και µε τη χρήση τεχνικών
∆οµικής Ανάλυσης Έργου (WBS – Work Breakdown Structure ), σύµφωνα και µε την
Εγκύκλιο 9 – ∆ΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-04-2017 του Υπουργείου Μεταφορών και
Υποδοµών
4. Σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα συνδράµει στην
συγκρότηση των φακέλων συµβάσεων των έργων, που αποτελούν αντικείµενο της
παρούσης (σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρουµε ότι ο φάκελος σύµβασης του κάθε έργου συµπεριλαµβάνει:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό και τα τιµολόγια της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του
γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης
ε) τα έγγραφα της σύµβασης
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να
αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης
∆ηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση
5. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το προσωπικό του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών, το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για τα ε έργα, όπως ορίζεται στο αρ. 54
του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).
6. Ελέγχει τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και εξετάζει τη σχετική πρόοδο της εξέλιξης της
ωρίµανσης των έργων. Επισηµαίνει τυχόν αστοχίες και εισηγείται στην Υπηρεσία τις
ακολουθητέες ενέργειες.
7. Υπαίθρια αναγνώριση, γεωλογική χαρτογράφηση
τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην οδό.

και

γενική

εκτίµηση

των

Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της Προϊστάµενης
Αρχής. Επιπλέον, ως τόπος εργασίας ορίζεται και η περιοχή εκτέλεσης του κάθε έργου.
Ο Τεχνικός Σύµβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της
Αναθέτουσας Αρχής να συµµετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία τους, να παρέχει γραπτές ή/και
προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές προς τις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συµµετέχει
σε επισκέψεις στην περιοχή που θα εκτελεστούν τα εν λόγω έργα και να παρέχει κάθε σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή.
Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συµβούλου θα παρέχονται µε βάση το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και
κυρίως µε βάση τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, αν παραστεί ανάγκη, µπορεί να
ορίσει απασχόληση σε χρονικές περιόδους πέραν του χρονοδιαγράµµατος.
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Χρόνος εργασίας: Η συνολική διάρκεια του έργου προτείνεται να είναι ∆ύο 2 µήνες αρχίζοντας
από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης.
Παραδοτέα: Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τις εντολές της :
1. Εκθέσεις εγκατάστασης / προόδου, αρχής γενοµένης από το 1ο (πρώτο) µήνα µετά την
υπογραφή της σύµβασης, όπου θα ορίζεται η πορεία υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόµενα
προβλήµατα, οι προτεινόµενες λύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την υλοποίηση της
Σύµβασής του. Το ακριβές περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα προσδιορισθεί σε
συνεργασία του Τεχνικού Συµβούλου µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων.
2. Έκτακτες εκθέσεις ή σηµειώµατα (memo), τα οποία θα συντάσσει ο Τεχνικός Σύµβουλος και
θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για κάθε θέµα που απαιτεί άµεση ενέργεια.
3. Τελική έκθεση των πεπραγµένων του Τεχνικού Συµβούλου, συνοδευόµενη από φάκελο µε
αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός ενός µήνα από την ολοκλήρωση των
υπηρεσιών του, στην οποία θα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες
Υπηρεσίες και οι παρατηρήσεις-συµπεράσµατα.
Όλα τα παραπάνω θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
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Άρθρο 3: Υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14,
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
είτε (β) µε αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
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 14 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:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
Προσφορά του …..
για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και
δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων»
µε αναθέτουσα αρχή τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων
και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών την 08/04/2019
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, η οποία αναγράφει το διαγωνισµό στον 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 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 20.1 του παρόντος,
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 20.2 του παρόντος και
γ) 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 20.3 του παρόντος.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
του άρθρου 3.2 του παρόντος.
3.4

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
ηµεροµηνία υποβολής του άρθρου 14 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 4.1 του
παρόντος.
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3.5

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει
στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές.

3.6

Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο:
α) από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από
όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην αίτηση υποβολής προσφοράς απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης
(συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Άρθρο 4 : ∆ιαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
4.1

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 λήξη της προθεσµίας του άρθρου 14 του παρόντος. 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 Κεντρικό
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί
προσφορές κατά το άρθρο 3.1 του παρόντος (η ώρα και ηµέρα άφιξης αναγράφεται στο
πρωτόκολλο και πάνω στον φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε
καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού.

4.2

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη από την παρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη
λήξη της παραλαβής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4.1 του παρόντος,
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών
συµµετοχής. Οι προσφορές που παραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής
τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η
σειρά προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος
και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον
αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και µονογράφονται
από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.

4.3

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής,
προβαίνει στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων που πληρούν
τις προϋποθέσεις συµµετοχής. Σε περίπτωση που η αποσφράγιση των τεχνικών
προσφορών δεν πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα µε τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής, γνωστοποιείται µε έγγραφο του Προέδρου της επιτροπής, προ εύλογης
προθεσµίας και µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους προσφέροντες, τον τόπο, την
ηµεροµηνία και την ώρα της δηµόσιας συνεδρίασης για την αποσφράγιση των τεχνικών
προσφορών.

4.4

Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύµβασης, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους
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υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του
οργάνου. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύµβασης ή την πρόσκληση. Σε περίπτωση διακοπής δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία
συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του
Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιείται εγγράφως, µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ταχυδροµικώς ή µε φαξ σε όλους τους προσφέροντες για την ηµεροµηνία και
ώρα της επόµενης δηµόσιας συνεδρίασης.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και
βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύµβασης.
γ) Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθµολόγησή τους, µε την εφαρµογή των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Το πρακτικό
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνεται µε τη βαθµολογία των τεχνικών προσφορών
και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές
προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί µέρους βαθµολογίες των κριτηρίων
ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 21
του παρόντος, αλλιώς απορρίπτονται και ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω
διαδικασίας.
δ) Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραµένουν σφραγισµένοι και φυλάσσονται µε
µέριµνα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα
οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
από τα έγγραφα της σύµβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια
α και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4.5 Το σχετικό πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης
των τεχνικών προσφορών, εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης
έγκρισης του πρακτικού, η οποία έχει κοινοποιηθεί µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής,
χωρεί ένσταση κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
Εφόσον ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού
ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής και ελέγχου και βαθµολόγησης των τεχνικών
προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αναπέµπει το Πρακτικό στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού,
η οποία θα πρέπει να εφαρµόσει τη διαδικασία της παραγράφου 4.3 και 4.4 της παρούσας
για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει νέο Πρακτικό,
το οποίο υποβάλλεται εκ νέου στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
4.6

Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού καλεί εγγράφως τους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές σύµφωνα µε το ανωτέρω Πρακτικό, σε δηµόσια συνεδρίαση, σε ηµεροµηνία και
ώρα που γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτούς προ πέντε (5) ηµερών, για την αποσφράγιση
των οικονοµικών τους προσφορών. Κατά την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή
αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές, τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό
τους σε σχετικό Πρακτικό. Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά θα πρέπει να αφορά στο
σύνολο της υπηρεσίας.
Ύστερα από τη βαθµολόγηση των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών και στάθµιση της
βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς κάθε προσφέροντα, η Επιτροπή
προσδιορίζει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας –τιµής σύµφωνα µε το άρθρο 21.1 του παρόντος και καταγράφει τις
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ενέργειές της και την εισήγησή της για την ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία το εγκρίνει.
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στους
προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος.
Άρθρο 5: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης
5.1

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22 του παρόντος.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.

5.2

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 (5) 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.

5.3

i) αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της Αρχής του
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 του παρόντος ή η
πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
σύµφωνα µε τα άρθρα 17 και 19 του παρόντος, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.

5.4

Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων µετά την δήλωση
και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών
του άρθρου 22 της παρούσας (οψιγενείς µεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 22 της
παρούσας.

5.5

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το
τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της Αρχής του [άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147), ότι πληροί, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5.4. της παρούσας,
δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε
προσκοµισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 της παρούσας.

5.6

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 19 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
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5.7

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων για τη λήψη απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας κατά την παρ. 5.6 του
παρόντος άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου
των δικαιολογητικών επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

5.8

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

5.9

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 κ.λπ., επί αποδείξει.

λαµβάνουν

γνώση

των

παραπάνω

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές – Ασφαλιστικά Μέτρα / Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή
της νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, µέχρι πέντε (5)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού. Για τον
καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσιοποίησης
της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται
στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε
δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η
ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την
Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η
απόρριψη της ένστασης.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους
πριν την υπογραφή της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισµού, από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική µορφή στο αρµόδιο
όργανο του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται ως µη υποβληθείσες.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221, 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 ποσού ίσου
µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Άρθρο 7: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να
συµπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, συµπεριλαµβανοµένης της
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς τους, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
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Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν
θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που αυτή θα ορίζει, κατά περίπτωση, το οποίο
δεν θα είναι µικρότερο των επτά (7) εργασίµων ηµερών.
Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.

Άρθρο 8: Κατακύρωση διαγωνισµού - Σύναψη σύµβασης
8.1

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

8.2

Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής του Άρθρου 16 της παρούσας
προκήρυξης και το πέρας ΑΠΡΑΚΤΗΣ της πενθήµερης προθεσµίας άσκησης ενστάσεως, ο
Προσωρινός Ανάδοχος καλείται έπειτα από σχετική έγγραφη κοινοποίηση, να προσκοµίσει
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών τα επιµέρους δικαιολογητικά και έγγραφα της
εποµένης παραγράφου του παρόντος Άρθρου: τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Τα
εν λόγω ∆ικαιολογητικά προσκοµίζονται σε Σφραγισµένο Φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή, προκειµένου να ελεγχθούν, Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής
του άρθρου 17 και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 19, 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.

8.3

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 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.

Άρθρο 9: Σειρά ισχύος εγγράφων
Μετά την υπογραφή του συµφωνητικού, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη:
1. Το Συµφωνητικό,
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Προσαρτήµατά της,
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου,
4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου,
Άρθρο 10 : Γλώσσα ∆ιαδικασίας
10.1 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 ή προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
10.2

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
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εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'
188).
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.Π. . και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
10.3 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 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
10.4

Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική.

10.5

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 11 : Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης, έχουν εφαρµογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας:
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που
ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόµενα στα έγγραφα της παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη
(νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
9. Την 43/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων µε
την οποία διατέθηκε πίστωση 55.000,00€ µε ΦΠΑ, η οποία είναι εγγεγραµµένη στον
προϋπολογισµό του ∆ήµου, έτους 2019, µε Κ.Α.: 00-6117.021 και εγκρίθηκαν για την
υπηρεσία µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και
δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων».

ΑΔΑ: Ψ7ΧΧΩΕ2-ΩΚΓ

19PROC004679250 2019-03-27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12: Εκτιµώµενη αξία – Τρόπος Πληρωµής – Προθεσµίες της σύµβασης
12.1 Προϋπολογισµός έργου
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 44.140,95€ (χωρίς ΦΠΑ).
Η υπηρεσία έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και η
σύµβαση θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ Κ.Α.: 00-6117.021 - Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Συµβούλου για την ωρίµανση και δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων
και υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, να
µελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου, η δε οικονοµική τους προσφορά αποτελεί τη συνολική
αµοιβή τους για το σύνολο του έργου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο Φάκελο δηµόσιας
σύµβασης.
12.2 Συµβατική διάρκεια
Ως ηµεροµηνία έναρξης των προθεσµιών της σύµβασης του Αναδόχου ορίζεται η ηµεροµηνία
υπογραφής του συµφωνητικού.
Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε ∆ύο (2)
µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. Στο συµφωνητικό ορίζονται και τµηµατικές
προθεσµίες, ως ακολούθως:
η

−

1 Έκθεση Προόδου που υποβάλλεται ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης

−

Τελική Απολογιστική Έκθεση έργου που υποβάλλεται το πολύ µέχρι και δύο (2) µήνες από
την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.

12.3

Αµοιβή αναδόχου

12.3.1.

Η οικονοµική προσφορά του Οριστικού Αναδόχου αποτελεί τη Συµβατική του Αµοιβή και
∆ΕΝ περιλαµβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.

12.3.2.

Η Αµοιβή του Οριστικού Αναδόχου ∆ΕΝ αναθεωρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σύµβασης.

12.3.3.

Ο Οριστικός Ανάδοχος δεσµεύεται για το αµετάβλητο της Οικονοµικής Προσφοράς του
για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από αυτούς που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας και
αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας. Επίσης, δεσµεύεται και για την ακρίβεια των
υπολογισµών, µε βάση τους οποίους θα διαµορφώσει την Οικονοµική Προσφορά του.

12.3.4.

Όλα τα χρηµατικά ποσά και οι πληρωµές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή θα εκφράζονται σε Ευρώ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

12.3.5.

Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τις πληρωµές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα
τιµολόγια σύµφωνα µε τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς.
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12.3.6.

Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του τιµήµατος από την Αναθέτουσα Αρχή, ο
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζηµίωση ή οποιαδήποτε
υπαναχώρηση από τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των
ακόλουθων πληρωµών αποτελεί η χρηµατοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής, πριν από
την οποία η Αναθέτουσα Αρχή δεν θεωρείται υπερήµερη ως προς την εξόφληση των
σχετικών παραστατικών/δικαιολογητικών .

12.3.7.

Κατά την πληρωµή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος από τις κείµενες
διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή.
Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση.

12.3.8.

Ο Οριστικός Ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον
Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο.

12.3.9.

Όποτε, βάσει της σύµβασης, ένα ποσό είναι επιστρεπτέο ή πληρωτέο από τον Ανάδοχο,
η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να το αφαιρέσει από οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται ή
καθίσταται µεταγενέστερα απαιτητό από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
σύµβαση της παρούσας προκήρυξης.

12.3 Τρόπος πληρωµής
Παράδοση Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης Έργου: 100% της συµβατικής αµοιβής.
Γενικά :
Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση Υπηρεσίας θα γίνεται µε την προσκόµιση των
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της ένωσης χωριστά, τηρουµένων των αναλογούντων
ποσοστών συµµετοχής τους και ανάλογα µε το µέρος του έργου που έχει αναλάβει να
υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συµφωνία συνεργασίας των εταιρειών και
στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Η συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου για τα µέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι
δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύµβασης και
συνεπώς, στο Συµβατικό Τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την εκτέλεση της
Σύµβασης έξοδα, όπως ενδεικτικά αναφέρονται κατωτέρω:
−

Τα έξοδα παραγωγής εκθέσεων, µελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που
προβλέπονται στη Σύµβαση,

−

τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αµοιβές του προσωπικού, των συνεργατών,
υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους αφορούν,
κ.λ.π.

Άρθρο 13: Προσφορές– Χρόνος ισχύος προσφορών
13.1 ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
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13.2 Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλει µόνο µία προσφορά.

13.3 ∆εν γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος του συµβατικού αντικειµένου του έργου.
13.4 Οι προσφορές θα ισχύουν για δέκα (10) µήνες από την ηµέρα λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφορών του εποµένου άρθρου.
Άρθρο 14 : Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται
η : 08/04/2019 και ώρα 11:00 πµ.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές (κατά το άρθρο 3.5
του παρόντος).
Άρθρο 15 : Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
15.1

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η
εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται
15.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς
Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. –
Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή παρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού και β) πρέπει να περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 15.1 της παρούσας και επιπρόσθετα, τον αριθµό και
τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, υπέρ
του κυρίου του έργου, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, ιδίως µετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου.
15.3 Εγγύηση προκαταβολής
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
15.4 Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Άρθρο 16: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες δηµοσίευσης
Η παρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευθεί:
α) Στο πρόγραµµα
(https://diavgeia.gov.gr)

ΚΗΜ∆ΗΣ

(https://promitheus.gov.gr)

στο

πρόγραµµα

∆ιαύγεια

β) Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (www.dhmosktzoumerkwn.gr) και αναρτάται
στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
γ) Σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας µε πανελλήνια κυκλοφορία, καθώς και σε µία
ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του νοµού ή της έδρας της περιφέρειας του νοµού – αν
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στην έδρα του νοµού δεν εκδίδεται ηµερήσια εφηµερίδα – στην οποία πρόκειται να υλοποιηθεί η
υπηρεσία).
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον
ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 21 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος
δεν αποκλείεται από τη συµµετοχή βάσει του άρθρου 18 της παρούσας και πληροί τα κριτήρια
επιλογής του άρθρου 19 της παρούσας.
Άρθρο 17: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
17.1.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία
περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GPA) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε
από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/ Α’/ 1997), σύµφωνα µε τα αναλυτικά
αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 και που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
.

17.2 Ο Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης
17.3

Οι Συµπράξεις – Ενώσεις του παρόντος άρθρου δεν υποχρεούνται να περιβληθούν µε
ιδιαίτερη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά (Άρθ. 19, παρ. 2, Ν.
4412/2016 ). Τα µέλη αυτών των Συµπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε
περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
µέλος των Συµπράξεων – Ενώσεων δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, κατά
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει,
κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη
των Συµπράξεων – Ενώσεων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν
Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών. Η αντικατάσταση
αξιολογείται, µε την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και
εγκρίνεται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

17.4. Τα προαναφερθέντα ηµεδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου, ενώ, τα προαναφερθέντα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου του κράτους
εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.
17.5. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να συµµετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόµενο σχήµα,
είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος Σύµπραξης ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται
από το διαγωνισµό, τόσο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόµενα
σχήµατα στα οποία συµµετέχει το ίδιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
17.6. Ειδικότερα για τα νοµικά πρόσωπα έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά ανάλογα
µε τη νοµική µορφή του προσφέροντος:
−
−

σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος,
σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,
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−
−
−

σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή εξουσιοδοτηµένο
µέλος του ∆.Σ.,
σε περίπτωση σύµπραξης ή ένωσης εταιρειών, ο εξουσιοδοτηµένος κοινός εκπρόσωπος
σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικών προσώπων άλλης νοµικής µορφής (π.χ. αφανούς
εταιρίας, ∆ηµοτικής επιχείρησης κ.λ.π.) ο νόµιµος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτηµένο από
αυτόν στέλεχος του νοµικού προσώπου.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισµού
18.1

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συµµετοχή στην παρούσα 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:
18.1.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος 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 παρ. 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 απόφασηςπλαίσιο 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
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), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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 απόφασηςπλαίσιο 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 (Α΄215 ).
Η υποχρέωση αποκλεισµού προσφέροντος εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), η υποχρέωση του
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προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις
ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά κατ’ ελάχιστον τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
18.1.2 α) 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
β) 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.
18.1.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 18.1.1 και 18.1.2.
18.1.4 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 14 της παρούσας, δεν εφαρµόζεται
η παράγραφος 18.1.2.
18.1.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α)
Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α’ του ν.
4412/2016,
β) Ο προσφέρων 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,
(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) 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) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή των
προσφερόντων 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,

ΑΔΑ: Ψ7ΧΧΩΕ2-ΩΚΓ

19PROC004679250 2019-03-27

(στ) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων 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 επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’
εφαρµογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016
(η) Ο προσφέρων 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) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
18.1.6 Προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης σύµβασης, εάν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005.
18.1.7 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 18.1.1, 18.1.2, 18.1.5 και 18.1.6.
18.1.8 Προσφέρων που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 18.1.1. και 18.1.5 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 εν
λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα
που λαµβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του
παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Προσφέρων 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.
18.1.9 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.
18.1.10 Προσφέρων 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 σύµβασης.
Άρθρο 19 . Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
19.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης,
οφείλει να διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, κατά τα διαλαµβανόµενα
στο παρόν άρθρο.
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Ο ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
εµπειρίας, τεχνογνωσίας, και επάρκειας στελεχιακού δυναµικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται
κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την
προσφορά του τα στοιχεία τεκµηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν
υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα υποβαλλόµενα δεν τεκµηριώνεται
επαρκώς η συνδροµή των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά από τα µέλη της ένωσης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό µητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους.
19.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
∆εν απαιτείται
19.3. Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει :
(α) Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα και να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία σε έργα
που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και ∆ιαχείρισης Έργων σε ∆ηµόσιους
και Ιδιωτικούς φορείς και σε µεγάλα έργα στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό
(β) Κάθε διαγωνιζόµενος που πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 17 και 18, οφείλει να διαθέτει,
επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο παρόν άρθρο.

Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται :
από την εκπόνηση παρόµοιων, τουλάχιστον τριών (3), µε την υπό ανάθεση υπηρεσιών, οι
οποίες εκτελέσθηκαν µε συµβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, κατά την
τελευταία 10ετία. Ως συναφής θεωρείται η εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέµατα
οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης µεγάλων έργων. Η εµπειρία αυτή θα αποδεικνύεται από
τη συµµετοχή του ∆ιαγωνιζόµενου σε υλοποίηση συµβάσεων Συµβούλου Επίβλεψης
(Construction Manager) και Συµβούλου ∆ιαχείρισης (Project Manager) σε µεγάλα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, καθώς και σε έργα Συµβούλου Υποστήριξης ΟΤΑ (ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆).
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στην παραπάνω εµπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να
περιλαµβάνεται και η ενασχόληση µε θέµατα Χρονικού Προγραµµατισµού, Ελέγχου Μελετών
(και από πλευράς κατασκευασιµότητας-constructability), Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου
Προµετρήσεων – Προϋπολογισµών υπό ∆ηµοπράτηση Έργων και ∆ιαχείρισης Κατασκευών σε
PIS (Πληροφοριακό Σύστηµα Έργου). Επιπλέον συναφής εµπειρία θεωρείται και η υλοποίηση
σύµβασης Συµβούλου υποστήριξης Υπηρεσιών και παρακολούθησης της υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
(γ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει επίσης να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος για την
ανάληψη του Έργου και ειδικότερα µεταξύ άλλων να διαθέτει τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευµένο
προσωπικό, που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «οµάδα εργασίας - έργου» του Φακέλου Τεχνικής
Προσφοράς:
-

Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον είκοσι (20)
ετών, Συντονιστής

-

Τεχνικός Γεωλόγος ή Γεωτεχνικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον είκοσι
(20) ετών, Υπεύθυνος Έργου,

-

Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών

19.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
∆εν προβλέπεται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Άρθρο 20: Περιεχόµενο φακέλων προσφοράς
Κάθε προσφέρων οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω στοιχεία:
20.1

ΦΑΚΕΛΟΣ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆) της Αρχής του [άρθρου 79 παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147), σύµφωνα µε το πρότυπο του Παραρτήµατος της παρούσης, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισµού που
αναφέρονται στο άρθρο 18 του παρόντος,
αβ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 19 της
παρόντος.
αγ) Ότι όσα δηλώνει στην προσφορά του είναι αληθή
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
των παρ. 20.1, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
20.2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος «Τεχνικής Προσφοράς» περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόµενα στην παρ. 21.2 της παρούσας και ιδίως:
α) Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριµένη υπηρεσία, στηριζόµενη στα υπάρχοντα στοιχεία του
Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης, µε επισήµανση των προβληµάτων και εισήγηση του τρόπου
επίλυσής τους.
β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαµβάνει περιγραφή του γενικού προγράµµατος
υλοποίησης της υπηρεσίας, δηλαδή τις απαιτούµενες επιµέρους δραστηριότητες, την
αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών ενεργειών (όταν
πρόκειται για σύνθετη υπηρεσία) την αλληλοτροφοδότηση των µελετών µε δεδοµένα, τον
καθορισµό σηµείων ελέγχου και απαιτούµενων ενεργειών και διαδικασιών για την υλοποίηση
της υπηρεσίας.
γ) χρονοδιάγραµµα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων της
περιπτ. (β), λαµβανοµένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης
δ) οργανόγραµµα και έκθεση τεκµηρίωσης καθηκόντων και κατανοµής εργασιών του συντονιστή
και της οµάδας εργασίας, όπου παρουσιάζεται η κατανοµή ευθυνών µεταξύ των µελών της και
στοιχειά για την αποτελεσµατικότητα της δράσης κάθε µέλους της οµάδας εργασίας σε
αντίστοιχες ευθύνες µε αυτές που αναλαµβάνει στην οµάδα έργου και το βαθµό επιτυχίας της,
λαµβανόµενων υπόψη των ανωτέρω περιπτώσεων (β) και (γ).
δ.1) Πινάκα των υπαλλήλων - συνεργατών του υποψηφίου Αναδόχου που συµµετέχουν στην
Οµάδα Εργασίας - Έργου, σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
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Α/Α

Εταιρεία (σε περίπτωση

Ονοµατεπώνυµο Μέλους

Θέση στην Οµάδα

Ένωσης)

Οµάδας Έργου

Έργου

δ.2) Βιογραφικά Σηµειώµατα της Οµάδας Εργασίας - Έργου (για τον Υπεύθυνο έργου και το
Συντονιστή, όπως αναφέρονται παραπάνω), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση
νοµίµως υπογεγραµµένη για την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων/εµπειρίας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και
κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειας του.
ε) στοιχεία για τη συνοχή της οµάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής
συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή υλοποίηση της υπηρεσίας.
Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν παραρτηµάτων αυτών),
καθώς και τα στοιχεία που τεκµηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
παραρτηµάτων και εξαιρουµένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν
πιστοποιητικών µε τα οποία αποδεικνύεται προηγούµενη συνεργασία µεταξύ µελών της
προτεινόµενης οµάδας έργου) δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο µέγεθος 30 σελίδων κειµένου
µεγέθους Α4 µέσης γραµµατοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράµµατος.
Όταν το περιεχόµενο των παραπάνω εγγράφων και στοιχείων υπερβαίνει το εύλογο µέγεθος, κατά
την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού (η οποία διαµορφώνεται µε βάση την αρχή του ίσου µέτρου
κρίσης), το υπερβάλλον υλικό δε θα λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόµενα στοιχεία των µελών της οµάδας έργου, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να
ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.
20.2.1

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, θα περιέχει, την Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων
Αναδόχων σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 20.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ,
θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα και, να φέρουν
συνεχή αρίθµηση.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση
αναφορά στα Οικονοµικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η
προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
20.3

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιλαµβάνει το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
σύµφωνα µε το Παράρτηµα της Παρούσης, το οποίο αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, όπως
αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, την προσφερόµενη τιµή στο σύνολο της υπηρεσίας.
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Στον επιµέρους ΦΑΚΕΛΟ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιλαµβάνονται τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς του ∆ιαγωνιζοµένου. Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς, θα περιέχει σε
ένα (1) πρωτότυπο και σε ένα (1) αντίγραφο, την Οικονοµική Προσφορά των υποψηφίων.
Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι
επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυµφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα
και, να φέρουν συνεχή αρίθµηση.
Στην Οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό τίµηµα έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει ο Προσφέρων την Υπηρεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η προτεινόµενη
οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το προεκτιµώµενο τίµηµα για το σύνολο των
υπηρεσιών του αναδόχου.
Στο ανωτέρω ποσόν θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη
που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων κλπ.).
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί τους προσφέροντες για διευκρινήσεις ή συµπληρώσεις κατά
τους όρους του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεσης σύµβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
21.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από
τεχνοοικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής». Για να
προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιµής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων µε
βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθµισή τους.
Η Υπηρεσία θα ανατεθεί µε βάση την πλέον συµφέρουσα από τεχνοοικονοµική άποψη
Προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων
αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονοµικών προσφορών. Τα τεχνικά
κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει, επίσης, και τους συντελεστές
βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε συνολικό άθροισµα 100.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
35%

έργου
Β. Μεθοδολογία και µέσα για την υλοποίηση του έργου 45%

45%

Γ. Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού

40%

σχήµατος της Οµάδας Έργου
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ

100%

Κριτήριο 1ο Τεχνικής Προσφοράς :
Αξιολογείται η σαφήνεια της πρότασης και η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου µε την
κατάθεση Τεχνικής Έκθεσης του άρθρου 20.2 της παρούσας, µε εντοπισµό των θεµάτων στα οποία
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία κατά την εκπόνηση του έργου-υπηρεσίας.
∆εν αξιολογούνται προτάσεις τεχνικών λύσεων.
ο

Το 1 κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ1 , που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 1 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζοµένου ορίζεται σε σ1=35%.
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ο

Κριτήριο 2 Τεχνικής Προσφοράς
Αξιολογείται η Μεθοδολογία και τα µέσα για την υλοποίηση του έργου. Η πληρότητα και η
αξιοπιστία της προτεινόµενης µεθοδολογίας για την ολοκλήρωση του έργου, βάσει των στοιχείων των
περιπτώσεων β και γ του άρθρου 20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριµένα:
−

Ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων της υπηρεσίας από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο
οικονοµικός φορέας,

−

Ο βαθµός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της υπηρεσίας,
περιλαµβανοµένων και των ενεργειών του επιπλέον εξειδικευµένου προσωπικού που
αναφέρεται στο άρθρο 19.3.γ

−

η τεκµηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόµενου
χρονοδιαγράµµατος, σε συνδυασµό µε τη στελέχωση της οµάδας έργου µε το επιπλέον ειδικό
εξειδικευµένο προσωπικό που πρέπει να διαθέτουν οι οικονοµικοί φορείς και τα παρεχόµενα
στοιχεία από τα οποία διασφαλίζεται ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους
ανθρώπινους πόρους, για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.

ο

Το 2 κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ2, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζοµένου ορίζεται σε σ2=40%.
ο

Κριτήριο 3 Τεχνικής Προσφοράς
Αξιολογείται η Ικανότητα και αποτελεσµατικότητα του οργανωτικού σχήµατος της Οµάδας
Εργασίας – Έργου και η οργάνωση του οικονοµικού φορέα, βάσει των στοιχείων των περιπτώσεων
δ και ε του άρθρου 20.2 της παρούσας, δηλαδή συγκεκριµένα:
•

η σαφήνεια στον καθορισµό των καθηκόντων της οµάδας,

•

η επάρκεια της προτεινόµενης οµάδας έργου, η οποία θα περιλαµβάνει και το επιπλέον
εξειδικευµένο προσωπικού του άρθρου 19.3.γ και 20, σε σχέση µε τη δοµή του
οργανογράµµατος και

•

ο βαθµός συνοχής της συνολικής προτεινόµενης οµάδας έργου.
ο

Το 3 κριτήριο θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ3, που συνίσταται σε ακέραιο αριθµό από 1 έως 100.
Προσφορές που θα λάβουν στο κριτήριο αυτό βαθµό κάτω του 50 απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθµολογίας του διαγωνιζοµένου ορίζεται σε σ3=25%.
21.2 Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων (και υποκριτηρίων) αξιολόγησης
ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται
σύµφωνα µε τον τύπο:
U ΤΠ= σ1*Κ1 + σ2*Κ2+σ3*Κ3… +σν*Κν
ο

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν
=1.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 80%.
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Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων του άρθρου
21.1 απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
21.3. Βαθµολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς
Oι οικονοµικές προσφορές βαθµολογούνται σε εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαθµολογία ΒΟΠι της
κάθε οικονοµικής προσφοράς ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή
ο

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε UΟΠ= 20%
Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι Τεχνικές
Προσφορές κρίθηκαν κανονικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 21.2 της παρούσας.
21.4 Προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής
H συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισµα:
U= U ΤΠ * 80% + U ΟΠ * 20%
ο

Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2 ) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον
µεγαλύτερο αριθµό στο U.
Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε τη
µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και ως προς την τεχνική
προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές.
Άρθρο 22: Αποδεικτικά µέσα (έλεγχος νοµιµοποίησης, µη ύπαρξη λόγων αποκλεισµού,
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής)
Το δικαίωµα συµµετοχής, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, κρίνονται κατά την ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του
άρθρου 14 της παρούσας, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου και κατά την
σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 8 της παρούσας. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται έγκυρα
εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας του
άρθρου 14 της παρούσας. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση
δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός των έξι (6) µηνών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας του άρθρου 14 της παρούσας.
Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της καταλληλότητας για την άσκηση της
επαγγελµατικής δραστηριότητας του άρθρου 19 της παρούσας πρέπει να ικανοποιούνται από όλα τα
µέλη της ένωσης. Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας
και της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του άρθρου 19 της παρούσας αρκεί να ικανοποιούνται
από ένα εκ των µελών της ένωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 5.1. του παρόντος:
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22.1 Σχετικά µε τον έλεγχο περί µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού:

22.1.1 α) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 του παρόντος, απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή,
ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους µέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και
στα πρόσωπα που ορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 18.1.1 του παρόντος.
Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν
σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του προσφέροντος, οφείλει
αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται
ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων.
β) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.2 του παρόντος:
β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου
κράτους µέλους ή χώρας.
Τα φυσικά πρόσωπα, µε έδρα την Ελλάδα, υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε ή άλλου
τυχόν ασφαλιστικού οργανισµού όπου είναι ασφαλισµένοι.
Οι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 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.
β2) αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους ή
χώρας.
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆ΟΥ.
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 ∆ΟΥ.
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.5 του παρόντος:
Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
οικείου κράτους µέλους ή χώρας. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό
εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και
Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου
των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. Οι οικονοµικοί φορείς - φυσικά πρόσωπα δεν προσκοµίζουν
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Για τις περιπτώσεις, α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ και η’, επικαιροποιηµένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν.
1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισµού.
Για την περίπτωση θ’, πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα
οικονοµικούς φορείς - φυσικά πρόσωπα, προσκοµίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου
επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των µελών του) περί µη διάπραξης
παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Οι οικονοµικοί φορείς, ανεξάρτητα από
την χώρα εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς
φορείς, υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές
εξουσίες στα µέλη του, διαφορετικά υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν υπάρχει πειθαρχικός
φορέας και β) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
δ) για την περίπτωση του άρθρου 18.1.6 του παρόντος, τα ακόλουθα:
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- Οι ηµεδαπές επιχειρήσεις:

i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920
την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές.
ii) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών
κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων
της Εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς.
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης µετοχών µέχρι φυσικού προσώπου, προσκοµίζουν:
i) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι
µετοχές είναι ονοµαστικές,
ii) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία
αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 µέρες
πριν την υποβολή προσφοράς,
iii) κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της
προσφοράς.
- Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν, κατά το δίκαιο της έδρας τους, υποχρέωση
ονοµαστικοποίησης µετοχών, υποβάλλουν:
i) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόµενου,
ii) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των µετοχών,
iii )εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε 1%),
σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία,
iv) Εάν δεν προσκοµιστεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρία αιτιολογεί τους λόγους που
οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δεν µπορεί να κρίνει την
επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως αποδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή σύνταξης της
κατάστασης αυτής, τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
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».
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών συµπληρώνονται κατά το άρθρο 7 της
παρούσας.
2.1.2 Αν το κράτος µέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α’ έως γ', 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 όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α' έως γ'. Οι επίσηµες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).
22.2. Σχετικά µε τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής:
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22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :
(α) οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς, που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν τους
τίτλους σπουδών και τις βεβαιώσεις εµπειρίας του παρακάτω εξειδικευµένου προσωπικού:
-

Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον είκοσι (20)
ετών, Συντονιστής

-

Τεχνικός Γεωλόγος ή Γεωτεχνικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον είκοσι
(20) ετών, Υπεύθυνος Έργου,

-

Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι., εµπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών

(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 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I 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 17.1 της παρούσας.

22.2.2 Η Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια αποδεικνύεται ως ακολούθως:
∆εν απαιτείται
22.2.3 Η τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
Για την περίπτωση των άρθρων 19.3.(α) και 19.3.(β), οι προσφέροντες να καταθέσουν
στοιχεία (πιστοποιητικά , συµβάσεις, παραστατικά , διάφορα σχετικά δηµόσια έγγραφα κλπ.)
µε τα όσα αναφέρονται στα i,α αii, β, γ, ε, στ και ια του παραρτήµατος XII του προσαρτήµατος
Α του νόµου 4412/2016
Άρθρο 23: Υπεργολαβία
23.1 Ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που προτίθεται να
αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
23.2 Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
23.3 Αιτήµατα υπεργολάβων για καταβολή της αµοιβής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
23.4 Αν το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή:
α) επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 18 της
παρούσας για τους υπεργολάβους,
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β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον προσφέροντα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από
την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του.

Βουργαρέλι

11-02-2019

Βουργαρέλι 11-02-2019
Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάµενος
Αυτοτελούς Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Συντάχθηκε
Ο Συντάξας

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
Εγκρίθηκε
Με την υπ' αριθµ. πρωτ. 43/2019 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπήςi
Ο ∆ήµαρχος

Μαρίνος Γαρνέλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και
δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων»
Στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων σήµερα την ... του µήνα ......... του έτους .........,ηµέρα ..........,οι
παρακάτω συµβαλλόµενοι:
1.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, που εδρεύει στο Βουργαρέλι Άρτας όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Κεντρικών Τζουµέρκων, κ. Μαρίνο Γαρνέλη,
αποκαλούµενος στο εξής «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ»,
2.
Η εταιρεία «…………………..», που εδρεύει σ.. ……………., µε Α.Φ.Μ. : ……………………
∆ΥΟ ……………..., όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ………………………………………….,
κάτοικο ………………….., αποκαλούµενη στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»
Σχετικά µε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την
ωρίµανση και δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων», συµφώνησαν και
συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1°. Προοίµιο
Ο «ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» έχοντας υπόψη:
1. …
αναθέτει
στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ» την εκπόνηση της υπηρεσίας:« Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για
την ωρίµανση και δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων» µε τους όρους και
συµφωνίες που περιγράφονται στα επόµενα άρθρα της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 2°. Γενικοί όροι
Η Υπηρεσία θα πρέπει να παραχθεί κατά τον ενδεδειγµένο επιστηµονικά τρόπο, τους όρους της
Σύµβασης αυτής και τις υποδείξεις της επίβλεψης, µε την οποία ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή
επαφή και συνεργασία.
ΑΡΘΡΟ 3°. Αντικείµενο του Έργου
Το αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας θα περιλαµβάνει:
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτικά, το αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων σε θέµατα
παρακολούθησης, υποστήριξης, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και παροχής συµβουλών - υπηρεσιών
µε τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου για το έργο :
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Βελτίωση και Άρση Επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι

Η οδός βρίσκεται στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της
Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατασκευή της οδού προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων και αποτελεί άµεση προτεραιότητα προκειµένου να αναβαθµιστεί η σύνδεση
των ∆Ε του ∆ήµου.
II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ
Συνοπτικά , η Τεχνική Περιγραφή / Αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα εξής:
Πρόκειται για βελτίωση υφιστάµενης δασικής χωµάτινης οδού συνολικού µήκους 11,5 Km περίπου, η
οποία ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης – Μικροσπηλιά και καταλήγει
στο 8ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη. Η οδός που πρόκειται να κατασκευαστεί
θα έχει ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας µε µια λωρίδα ανά κατεύθυνση. Κατά την κατασκευή του έργου
θα αποκατασταθούν τα τεχνικά που έχουν αστοχήσει και θα αντιµετωπισθούν τα κατολισθητικά
φαινόµενα που έχουν εκδηλωθεί εκατέρωθεν της οδού. Τέλος η οδός θα εξοπλιστεί µε στηθαία
ασφαλείας όπου απαιτείται και κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση.
Οι πλευρικές διαµορφώσεις θα αποτελούνται από:
•
Επενδεδυµένη τριγωνική τάφρο για την απορροή των όµβριων,
•
Έρεισµα και επένδυση µε φυτική γη
•
∆ιαµορφώσεις τοίχων βαρύτητας, τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος και τοίχων από
συρµατοκιβώτια όπου απαιτείται
Το οδόστρωµα – συνολικού πάχους 50εκ. θα αποτελείται από:
•
Μία στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση ασφαλτικής βάσης πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση βάσης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση υπόβασης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση έδρασης οδοστρώµατος πάχους 20εκ.
Το έργο χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
• Το 1ο τµήµα ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης – Μικροσπηλιά και
φτάνει περίπου στη Χ.Θ. 0+939,00.
• Το 2ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 0+939,00 και τελειώνει στη Χ.Θ. 7+500 όπου βρίσκεται η Ιερά
Μονή Πάτερ Κοσµά.
• Το 3ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 7+500 και τελειώνει στη Χ.Θ. 11+450,00 στο 8ο χιλιόµετρο της
δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη
Για την υλοποίηση του έργου, υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων και της ∆ιεύθυνσης Οδικών Υποδοµών (∆ΟΥ) του Υπουργείου Μεταφορών και ∆ικτύων
προκειµένου η δεύτερη να αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών ωρίµανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης
του έργου. Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης η ∆ΟΥ ανέλαβε :
• Την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών του 2ου τµήµατος
• Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης για το σύνολο του έργου
• Τη διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης του έργου ως Προϊσταµένη Αρχή.
Αντίστοιχα, ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ανέλαβε :
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• Την παροχή των µελετών που αφορούν στα 1ο και 3ο τµήµατα,
• Την παροχή της Γεωλογικής – Γεωτεχνικής έκθεσης/αξιολόγησης και των προτάσεων
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων
• Την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων και τυχόν απαλλοτριώσεων.
Για το 1ο τµήµα από Χ.Θ. 0+000,00 έως τη Χ.Θ. 0+939,00, υπάρχει διαθέσιµη η τοπογραφική µελέτη
και η µελέτη οδοποιίας οι οποίες εκπονήθηκαν τον Μάιο του 2010 µε µέριµνα της Περιφέρειας
Ηπείρου και τίτλο µελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΓΝΑΝΤΑ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ –
∆ΡΟΣΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ”.
Για το 3ο τµήµα από Χ.Θ. 7+500 έως τη Χ.Θ. 11+450,00, υπάρχει διαθέσιµη η γεωτεχνική
έκθεση/αξιολόγηση η οποία εκπονήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 µε µέριµνα του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων µε τίτλο «Βελτίωση και αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων στη δηµοτική οδό
σύνδεσης Βουργαρελίου – Καταρράκτη (Από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ. 11+450,00)».
Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων που απορρέουν από την
Προγραµµατικής Σύµβαση µε την ∆ΟΥ θα πρέπει µε µέριµνα του ∆ήµου να συνταχθούν οι κάτωθι
µελέτες:
3. Για το 1ο τµήµα, από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 0+939,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική Υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
• Μελέτη Κτηµατολογίου
4. Για το 3ο τµήµα, από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ. 11+450,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Αντικείµενο απασχόλησης του Τεχνικού Συµβούλου είναι:
1. Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα
Τεχνικών Υπηρεσιών, να συνδράµει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση του συνολικού έργου
της, ιδιαίτερα δε στην ωρίµανση και στη δηµοπράτηση των έργων, που περιγράφηκαν
ανωτέρω.
2. Κατάρτιση προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος ωρίµανσης των παραπάνω έργων, όπου
θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες επικαιροποίησης και συµπλήρωσης των
υφιστάµενων εγκεκριµένων µελετών. Συνδροµή στον προγραµµατισµό, στον συντονισµό και
παρακολούθηση της εκπόνησης των επιπρόσθετων (αναγκαίων για την ωρίµανση των έργων)
µελετών µε βάση τον ευρύτερο προγραµµατισµό
3. H υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην εκπόνηση,
συµπλήρωση και επικαιροποίηση των µελετών και των συµβατικών προϋπολογισµών των
υπό ∆ηµοπράτηση Έργων, µέσα σε ένα πλαίσιο Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS
(Πληροφοριακό Σύστηµα Έργου) και µε τη χρήση τεχνικών ∆οµικής Ανάλυσης Έργου (WBS –
Work
Breakdown
Structure
),
σύµφωνα
και
µε
την
Εγκύκλιο
9
–
∆ΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-04-2017 του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών
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4. Σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα συνδράµει στην
συγκρότηση των φακέλων συµβάσεων των έργων, που αποτελούν αντικείµενο της παρούσης
(σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουµε ότι
ο φάκελος σύµβασης του κάθε έργου συµπεριλαµβάνει:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό και τα τιµολόγια της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του
γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης
ε) τα έγγραφα της σύµβασης
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να
αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης
∆ηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση
5. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το προσωπικό του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών,
το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για τα επικείµενα έργα, όπως ορίζεται στο αρ. 54 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).
6. Ελέγχει τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και εξετάζει τη σχετική πρόοδο της εξέλιξης της
ωρίµανσης των έργων. Επισηµαίνει τυχόν αστοχίες και εισηγείται στην Υπηρεσία τις
ακολουθητέες ενέργειες.
7. Υπαίθρια αναγνώριση, γεωλογική χαρτογράφηση και γενική εκτίµηση των τεχνικογεωλογικών
συνθηκών στην οδό.
Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της Προϊστάµενης Αρχής.
Επιπλέον, ως τόπος εργασίας ορίζεται και η περιοχή εκτέλεσης του κάθε έργου.
Ο Τεχνικός Σύµβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της
Αναθέτουσας Αρχής να συµµετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία τους, να παρέχει γραπτές ή/και
προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές προς τις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συµµετέχει
σε επισκέψεις στην περιοχή που θα εκτελεστούν τα εν λόγω έργα και να παρέχει κάθε σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή.
Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συµβούλου θα παρέχονται µε βάση το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και
κυρίως µε βάση τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, αν παραστεί ανάγκη, µπορεί να ορίσει
απασχόληση σε χρονικές περιόδους πέραν του χρονοδιαγράµµατος.
Χρόνος εργασίας: Η συνολική διάρκεια του έργου προτείνεται να είναι ∆ύο (2) µήνες αρχίζοντας
από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης.
Παραδοτέα: Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση και
σύµφωνα µε τις εντολές της :
1. Εκθέσεις εγκατάστασης / προόδου, αρχής
υπογραφή της σύµβασης, όπου θα ορίζεται
προβλήµατα, οι προτεινόµενες λύσεις, και
Σύµβασής του. Το ακριβές περιεχόµενο
συνεργασία του Τεχνικού Συµβούλου µε
Τζουµέρκων.

γενοµένης από το 1ο (πρώτο) µήνα µετά την
η πορεία υλοποίησης του έργου, τα ενδεχόµενα
οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την υλοποίηση της
των εκθέσεων αυτών θα προσδιορισθεί σε
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών
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2. Έκτακτες εκθέσεις ή σηµειώµατα (memo), τα οποία θα συντάσσει ο Τεχνικός Σύµβουλος και
θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για κάθε θέµα που απαιτεί άµεση ενέργεια.
3. Τελική έκθεση των πεπραγµένων του Τεχνικού Συµβούλου, συνοδευόµενη από φάκελο µε
αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός ενός µήνα από την ολοκλήρωση των
υπηρεσιών του, στην οποία θα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι παρασχεθείσες Υπηρεσίες
και οι παρατηρήσεις-συµπεράσµατα.
Όλα τα παραπάνω θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Οµάδα έργου: Η εκτέλεση θα γίνει από Οµάδα Εργασίας - Έργου όπως αυτή περιγράφεται, στην
προσφορά του Αναδόχου.
Αντικατάσταση των µελών της Οµάδας Εργασίας - Έργου επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο και
µόνο µε στελέχη ανάλογων προσόντων και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας
Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 4° Υποχρεώσεις του εργοδότη
Οι υποχρεώσεις του εργοδότη στην παρούσα σύµβαση είναι:
διευκόλυνση του επιστηµονικού προσωπικού του Αναδόχου σε όλη τη διάρκεια παροχής των
υπηρεσιών του (συλλογή και παροχή διαθεσίµων στοιχείων, καθοδήγηση στην καταγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης, συνεργασία στο έργο για την αξιοποίηση της εµπειρίας που διαθέτει για το
έργο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες κ.τ.λ.).
Η προώθηση και υλοποίηση όλων των ενεργειών που αφορούν την υλοποίηση του όλου έργου.
Η διάθεση των αναγκαίων χώρων και εξοπλισµού για την υλοποίηση της παρούσης σύµβασης σε ότι
αφορά τις εργασίες στην έδρα του φορέα υλοποίησης (συσκέψεις κ.τ.λ.).
ΑΡΘΡΟ 5° Προθεσµία υλοποίησης της υπηρεσίας
Για την εκπόνηση του συνόλου της υπηρεσίας ορίζεται προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών. Σηµειώνεται
ότι ως χρόνος έναρξης της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας λαµβάνεται η υπογραφή της σύµβασης.
Παράταση χρόνου αποπεράτωσης της υπηρεσίας πέρα από την προθεσµία που αναφέρεται στη
σύµβαση δίνεται αν κατά την υλοποίηση του έργου προκύψουν καθυστερήσεις που δεν οφείλονται
στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Αίτηση παρατάσεως πρέπει να υποβάλλεται µέσα στη
συµβατική προθεσµία της εγκεκριµένης φάσης εκπόνησης της υπηρεσίας. Οι προθεσµίες που
προβλέπονται από αυτό το άρθρο της σύµβασης δεν εξαρτώνται από ενδιάµεσες µη ουσιώδεις
παραλήψεις του εργοδότη.
ΑΡΘΡΟ 6° Συγκέντρωση απαραίτητων στοιχείων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άνευ ιδιαίτερης αµοιβής ή αποζηµιώσεως να συγκεντρώσει όσα
απαραίτητα για την εκπόνηση της υπηρεσίας στοιχεία και δεδοµένα δεν χορηγηθούν από τον
εργοδότη.
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο όσα στοιχεία διαθέτει, καθώς και να
βοηθήσει στην εξεύρεσή τους από άλλες πηγές.
Εάν ο Ανάδοχος συναντήσει σηµαντικές δυσκολίες κατά την συγκέντρωση των στοιχείων, δικαιούται
εύλογης παράτασης της προθεσµίας µετά από έγγραφη αίτηση προς τον Εργοδότη.
ΑΡΘΡΟ 7° Επίβλεψη της υπηρεσίας
Η υπηρεσία θα πραγµατοποιηθεί µε την εποπτεία και τον έλεγχο του επιβλέποντα ή των
επιβλεπόντων που θα ορισθούν από το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και θα
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γνωστοποιηθεί έγκαιρα στον Ανάδοχο. Η οµάδα επίβλεψης της υπηρεσίας, που στο εξής θα καλείται
«Επιβλέπων», θα παρακολουθεί και θα ενηµερώνεται από τον Ανάδοχο καθ’ όλη την διάρκεια της
σύµβασης.
Ο Επιβλέπων ελέγχει τον Ανάδοχο για την ορθή και άρτια εκπόνηση της υπηρεσίας, έχοντας το
δικαίωµα να απαιτεί την έγγραφη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές υποχρεώσεις.
Ο Επιβλέπων θα βρίσκεται σε στενή και διαρκή συνεργασία µε τον Ανάδοχο, οπότε και θα δίνει τις
κατά την κρίση του αναγκαίες οδηγίες και υποδείξεις για την ορθολογικότερη και αρτιότερη εκπόνηση
της υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις οποιεσδήποτε πληροφορίες ή επεξηγήσεις του ζητηθούν
από τον Εργοδότη ή τον Επιβλέποντα της υπηρεσίας είτε εγγράφως είτε προφορικώς.
ΑΡΘΡΟ 8° Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών
Ο Τεχνικός Σύµβουλος για την υποστήριξη του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων θα παράσχει τις
υπηρεσίες του στην έδρα του καθώς και στην έδρα του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 9° Παραδοτέα - Αµοιβή της υπηρεσίας
Η προεκτιµώµενη αµοιβή της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 44.140,95€ χωρίς ΦΠΑ, πλέον
10.593,83€ (Φ.Π.Α. 24%) ήτοι σύνολο 54.734,78€.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει όλους τους νόµιµους φόρους, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νοµικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η πληρωµή του τιµήµατος θα αποδίδεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.
2.

η

1 Έκθεση Προόδου που υποβάλλεται ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης.
Τελική Απολογιστική έκθεση έργου που υποβάλλεται το πολύ µέχρι και δύο (2) µήνες
από την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 10° Παρακολούθηση – Παραλαβή Έργου
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, του
Έργου. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση τα οποία
ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή
κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως παρατηρήσεις της Επιτροπής εφ' όσον διαπιστωθούν
συγκεκριµένες ελλείψεις σε σχέση µε τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή µη ικανοποιητική ποιότητα
του περιεχοµένου βάσει των οριζόµενων στην παρούσα.
Στην προηγούµενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα Παραδοτέα µε
συµπληρωµένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. Εάν τα
επανυποβληθέντα Παραδοτέα δεν θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής
ικανοποιητικά, µε έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Η Επιτροπή καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωµα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του
έργου να ζητούν ενδιάµεσες εκθέσεις για την πορεία του µε σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον
Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να
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συζητούνται προβλήµατα ή γενικώς θέµατα που ανακύπτουν και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις
και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και
κατευθύνσεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις
διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου θα εκδώσει Πρωτόκολλο Οριστικής
Παραλαβής και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου, µε το οποίο πιστοποιείται και η λήξη της
Σύµβασης. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Έργου είναι
απαραίτητα για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 11° Αµοιβή Αναδόχου
Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
- Παράδοση Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης Έργου: 100% της συµβατικής αµοιβής.
ΑΡΘΡΟ 12° Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης και την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας ο
Ανάδοχος θα προσκοµίσει προς το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων εγγύηση ποσού ίσο µε το ποσοστό
του 5% επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
Σηµειώνεται ότι οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης καλύπτουν στο σύνολο τους αδιακρίτως, την πιστή
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του Εργοδότη κατά του
Αναδόχου που θα προέκυπτε λόγω της σύµβασης εκπόνησης της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 13: Τροποποίηση Σύµβασης – Εγγυήσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τους δύο συµβαλλόµενους, αποκλειόµενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης
µε προφορική συµφωνία και µε την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση της υπηρεσίας
όπως προδιαγράφηκε.
ΑΡΘΡΟ 14° Ποινικές ρήτρες - Επίλυση διαφορών
Σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού χρόνου περάτωσης της υπηρεσίας χωρίς την έγγραφη
άδεια παράτασης του Εργοδότη επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του είτε µε καθυστέρηση
παράδοσης των παραδοτέων είτε µε άρνηση συµµόρφωσης του προς τυχόν σύννοµες υποδείξεις του
Εργοδότη είτε µε άλλο τρόπο, ο Ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αυτής ισχύουν τα σχετικά µε
επίλυση διαφορών και τα αρµόδια ∆ικαστήρια του Νοµού Άρτας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και
δηµοπράτηση έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων»

Προσφέρων:
Αξία Αριθµητικά

Αξία Ολογράφως

Εκτιµώµενο τίµηµα του
έργου (εκτός του
αναλογούντος ΦΠΑ)
Ποσοστό επί τοις εκατό
(%) της οικονοµικής
έκπτωσης
Συνολικό ποσό έναντι του
οποίου η εταιρία
προτίθεται να εκτελέσει
το έργο
(εκτός του αναλογούντος
ΦΠΑ)
Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον/ την ……………………………….. για εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού και εφόσον ζητηθεί
µπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.

Για τον προσφέροντα

(Σφραγίδα/ Υπογραφή Νόµιµου Εκπροσώπου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (παρ. 4 άρ. 79 του .4412/2016)

Μέρος Ι : Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ……………………….
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Βουργαρέλι Άρτας – ΤΚ 47045
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαυρίκης Ιωάννης
- Τηλέφωνο: (+30) 2685360225 & 2685360217 / - Fax : (+30) 2685022223
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@dhmosktzoumerkwn.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.dhmosktzoumerkwn.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση και δημοπράτηση έργων του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων» (72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα
διαχείρισης έργων)
-

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ………………………………..

-

Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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Μέρος II : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[

]

Αριθμός
φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος (*):

[ ]
[……]
[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

(*) Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός αρμοδίων
επαναλάβετε το πεδίο με τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και
επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
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)
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρ. 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο,
«κοινωνική
επιχείρηση» 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

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

[…...............]

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
[….]
αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό
(π.χ. βάσει
εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
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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 α) [……]
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αναφέρετε:
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
γ) [……]
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος
I V, 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 ε) [] Ναι [] Όχι
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
διατίθεται δωρεάν;
εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][……][……][……]
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Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
[] Ναι [] Όχι
από κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α): [……]
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος
για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β): [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Ενδεχομένως,
επωνυμία
της γ): [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός

[]
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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:

Απάντηση:

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 …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται
στις []Ναι []Όχι
ικανότητες 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;
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Μέρος III : Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία
3. απάτη
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:
Υπάρχει

τελεσίδικη καταδικαστική

απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 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;

Απάντηση:
[ ] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α)
Ημερομηνία
της καταδικαστικής α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
οι):[ ]
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
β) [……]
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
καταδικαστική απόφαση:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……}
Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, [] Ναι [] Όχι
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι,
λήφθηκαν:

περιγράψτε

τα μέτρα Που

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης :

Απάντηση :

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:

α)[……]·

α)[……]·

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;

β)[……]

β)[……]

Εάν όχι αναφέρετε:

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε
την ημερομηνία καταδίκης -[……]·
ή έκδοσης απόφασης

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
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 ;

δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

δ) [] Ναι [] Όχι
ναΕάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]

να
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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 Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
δικαίου;
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
από
τις
καταστάσεις :

ακόλουθες [] Ναι [] Όχι

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:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνική εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αυτές τις περιστάσεις
αναφοράς
των
εγγράφων):
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;

[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν
ναι,
πληροφορίες:

να

αναφερθούν

λεπτομερείς Εάν ναι, έχει

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν
ναι,
πληροφορίες:

λάβει ο οικονομικός

να

αναφερθούν

[] Ναι [] Όχι
[…...........]

λεπτομερείς 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 σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]
Έχει παράσχει
ο οικονομικός φορέας ή
[] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
[] Ναι [] Όχι
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;
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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:
[……]

Μπορεί ο
οικονομικός
φορέας
να
[] Ναι [] Όχι
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 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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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών
που συνάπτουν
δημόσιες
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005:

εταιρειών Απάντηση:
συμβάσεις

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής [] Ναι [] Όχι
της παρ. 4 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 IV :
Εκπλήρωση
όλων
των Απάντηση
απαιτούμενων κριτηρίων 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

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος
στα
σχετικά
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο

[] Ναι [] Όχι

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
φορέας:
εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης,
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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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 στην διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:

Αριθμός
ετών
(η περίοδος
αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις αναφέρονται στην διακήρυξη):
ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του […...........]
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
Περιγραφή
ποσά
παραλήπτες
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
[……..........................]
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό
ή
τις
ακόλουθες
τεχνικές υπηρεσίες, 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) Οι ακόλουθοι τίτλοι
σπουδών
και
επαγγελματικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
α)[......................................……]
εργολάβο, και/ή
(ανάλογα
με
τις
απαιτήσεις
που ορίζονται στη σχετική
πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

β) [……]

ημερομηνίες
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Μέρος VI: Τελικές
δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν.
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 Δήλωσης 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Συνοπτικά, το αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης προς την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων σε
θέµατα παρακολούθησης,
υποστήριξης, σύνταξης τεχνικών εκθέσεων και παροχής
συµβολών - υπηρεσιών µε τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων ελέγχου για το έργο :
•

Βελτίωση κα Άρση Επικινδυνότητας οδού Καταρράκτης – Βουργαρέλι

Η οδός βρίσκεται στον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, της
Περιφέρειας Ηπείρου. Η κατασκευή της οδού προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραµµα του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και αποτελεί άµεση προτεραιότητα προκειµένου να
αναβαθµιστεί η σύνδεση των ∆Ε του ∆ήµου.
II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ
Συνοπτικά , η Τεχνική Περιγραφή / Αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει τα εξής:
Πρόκειται για βελτίωση υφιστάµενης δασικής χωµάτινης οδού συνολικού µήκους 11,5 Km
περίπου, η οποία ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης –
Μικροσπηλιά και καταλήγει στο 8ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη. Η
οδός που πρόκειται να κατασκευαστεί θα έχει ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας µε µια λωρίδα
ανά κατεύθυνση. Κατά την κατασκευή του έργου θα αποκατασταθούν τα τεχνικά που έχουν
αστοχήσει και θα αντιµετωπισθούν τα κατολισθητικά φαινόµενα που έχουν εκδηλωθεί
εκατέρωθεν της οδού. Τέλος η οδός θα εξοπλιστεί µε στηθαία ασφαλείας όπου απαιτείται και
κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση.
Οι πλευρικές διαµορφώσεις θα αποτελούνται από:
•
Επενδεδυµένη τριγωνική τάφρο για την απορροή των όµβριων,
•
Έρεισµα και επένδυση µε φυτική γη
•
∆ιαµορφώσεις τοίχων βαρύτητας, τοίχοι οπλισµένου σκυροδέµατος και τοίχων
από συρµατοκιβώτια όπου απαιτείται
Το οδόστρωµα – συνολικού πάχους 50εκ. θα αποτελείται από:
•
Μία στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση ασφαλτικής βάσης πάχους 5εκ.
•
Μία στρώση βάσης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση υπόβασης πάχους 10εκ.
•
Μία στρώση έδρασης οδοστρώµατος πάχους 20εκ.
Το έργο χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
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• Το 1ο τµήµα ξεκινάει από το 3ο χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Καταρράκτης –
Μικροσπηλιά και φτάνει περίπου στη Χ.Θ. 0+939,00.
• Το 2ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 0+939,00 και τελειώνει στη Χ.Θ. 7+500 όπου βρίσκεται
η Ιερά Μονή Πάτερ Κοσµά.
• Το 3ο τµήµα ξεκινάει από τη Χ.Θ. 7+500 και τελειώνει στη Χ.Θ. 11+450,00 στο 8ο
χιλιόµετρο της δηµοτικής οδού Βουργαρέλι – Κυψέλη
Για την υλοποίηση του έργου, υπογράφηκε Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων και της ∆ιεύθυνσης Οδικών Υποδοµών (∆ΟΥ) του Υπουργείου
Μεταφορών και ∆ικτύων προκειµένου η δεύτερη να αναλάβει το σύνολο των διαδικασιών
ωρίµανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου. Στα πλαίσια της Προγραµµατικής Σύµβασης
η ∆ΟΥ ανέλαβε :
• Την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούµενων µελετών του 2ου τµήµατος
• Τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης για το σύνολο του έργου
• Τη διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης του έργου ως Προϊσταµένη Αρχή.
Αντίστοιχα, ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ανέλαβε :
• Την παροχή των µελετών που αφορούν στα 1ο και 3ο τµήµατα,
• Την παροχή της Γεωλογικής – Γεωτεχνικής έκθεσης/αξιολόγησης και των προτάσεων
αντιµετώπισης των σχετικών προβληµάτων
• Την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων και τυχόν απαλλοτριώσεων.
Για το 1ο τµήµα από Χ.Θ. 0+000,00 έως τη Χ.Θ. 0+939,00, υπάρχει διαθέσιµη η
τοπογραφική µελέτη και η µελέτη οδοποιίας οι οποίες εκπονήθηκαν τον Μάιο του 2010 µε
µέριµνα της Περιφέρειας Ηπείρου και τίτλο µελέτης “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ
ΑΓΝΑΝΤΑ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ – ∆ΡΟΣΟΠΗΓΗ, ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ”.
Για το 3ο τµήµα από Χ.Θ. 7+500 έως τη Χ.Θ. 11+450,00, υπάρχει διαθέσιµη η γεωτεχνική
έκθεση/αξιολόγηση η οποία εκπονήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 µε µέριµνα του ∆ήµου
Κεντρικών Τζουµέρκων µε τίτλο «Βελτίωση και αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων
στη δηµοτική οδό σύνδεσης Βουργαρελίου – Καταρράκτη (Από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ.
11+450,00)».
Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων που απορρέουν
από την Προγραµµατικής Σύµβαση µε την ∆ΟΥ θα πρέπει µε µέριµνα του ∆ήµου να
συνταχθούν οι κάτωθι µελέτες:
5. Για το 1ο τµήµα, από Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 0+939,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική Υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
• Μελέτη Κτηµατολογίου
6. Για το 3ο τµήµα, από Χ.Θ. 7+500,00 έως Χ.Θ. 11+450,00
• Οριστική Μελέτη Σήµανσης Ασφάλισης
• Μελέτη ισόπεδου κόµβου
• Οριστική υδραυλική µελέτη
• Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
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ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Αντικείµενο απασχόλησης του Τεχνικού Συµβούλου είναι:
1. Η διάθεση επιστηµονικού προσωπικού, το οποίο σε συνεργασία µε το Αυτοτελές
Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών, να συνδράµει ουσιαστικά στην άριστη υλοποίηση του
συνολικού έργου της, ιδιαίτερα δε στην ωρίµανση και στη δηµοπράτηση των έργων,
που περιγράφηκαν ανωτέρω.
2. Κατάρτιση προγράµµατος και χρονοδιαγράµµατος ωρίµανσης των παραπάνω
έργων, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες επικαιροποίησης και
συµπλήρωσης των υφιστάµενων εγκεκριµένων µελετών. Συνδροµή στον
προγραµµατισµό, στον συντονισµό και παρακολούθηση της εκπόνησης των
επιπρόσθετων (αναγκαίων για την ωρίµανση των έργων) µελετών µε βάση τον
ευρύτερο προγραµµατισµό
3. H υποβοήθηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στην
εκπόνηση, συµπλήρωση και επικαιροποίηση των µελετών και των συµβατικών
προϋπολογισµών των υπό ∆ηµοπράτηση Έργων, µέσα σε ένα πλαίσιο Συστήµατος
∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό Σύστηµα Έργου) και µε τη χρήση
τεχνικών ∆οµικής Ανάλυσης Έργου (WBS – Work Breakdown Structure ), σύµφωνα
και µε την Εγκύκλιο 9 – ∆ΝΣβ’/οικ.29145/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./25-04-2017 του Υπουργείου
Μεταφορών και Υποδοµών
4. Σε συνεργασία µε το Αυτοτελές Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, θα
συνδράµει στην συγκρότηση των φακέλων συµβάσεων των έργων, που αποτελούν
αντικείµενο της παρούσης (σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Ν.4412/2016). Ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρουµε ότι ο φάκελος σύµβασης του κάθε έργου
συµπεριλαµβάνει:
α) την τεκµηρίωση της σκοπιµότητας της σύµβασης,
β) τον προϋπολογισµό και τα τιµολόγια της σύµβασης και την τεκµηρίωσή του
γ) στοιχεία της ωριµότητας της σύµβασης
δ) την περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης
ε) τα έγγραφα της σύµβασης
στ) όλα τα έγγραφα που είναι αναγκαία ώστε η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να
αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης
∆ηµοσίων συµβάσεων, όπως, ενδεικτικά:
αα) για την επικοινωνία µε οικονοµικούς φορείς και τις υπηρεσιακές κρίσεις,
ββ) για την προετοιµασία των εγγράφων της σύµβασης,
γγ) για τον διάλογο ή τη διαπραγµάτευση
5. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε το προσωπικό του Αυτοτελούς Τµήµατος Τεχνικών
Υπηρεσιών, το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών για τα ε έργα, όπως ορίζεται στο
αρ. 54 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016).
6. Ελέγχει τα εγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα και εξετάζει τη σχετική πρόοδο της
εξέλιξης της ωρίµανσης των έργων. Επισηµαίνει τυχόν αστοχίες και εισηγείται στην
Υπηρεσία τις ακολουθητέες ενέργειες
7. Υπαίθρια αναγνώριση, γεωλογική χαρτογράφηση και
τεχνικογεωλογικών συνθηκών στην οδό

γενική

εκτίµηση

των
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Τόπος εργασίας του Τεχνικού Συµβούλου είναι το γραφείο του και η έδρα της
Προϊστάµενης Αρχής. Επιπλέον, ως τόπος εργασίας ορίζεται και η περιοχή εκτέλεσης του
κάθε έργου.
Ο Τεχνικός Σύµβουλος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών της
Αναθέτουσας Αρχής να συµµετέχει σε συσκέψεις στα γραφεία τους, να παρέχει γραπτές
ή/και προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές προς τις υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους,
να συµµετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που θα εκτελεστούν τα εν λόγω έργα και να
παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιµη η Αναθέτουσα Αρχή.
Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συµβούλου θα παρέχονται µε βάση το εγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα και κυρίως µε βάση τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία, αν
παραστεί ανάγκη, µπορεί να ορίσει απασχόληση σε χρονικές περιόδους πέραν του
χρονοδιαγράµµατος.
Χρόνος εργασίας: Η συνολική διάρκεια του έργου προτείνεται να είναι ∆ύο (2) µήνες
αρχίζοντας από την επόµενη ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης.
Παραδοτέα: Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση
και σύµφωνα µε τις εντολές της :
1. Εκθέσεις εγκατάστασης / προόδου, αρχής γενοµένης από το 1ο (πρώτο) µήνα µετά
την υπογραφή της σύµβασης, όπου θα ορίζεται η πορεία υλοποίησης του έργου, τα
ενδεχόµενα προβλήµατα, οι προτεινόµενες λύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την
υλοποίηση της Σύµβασής του. Το ακριβές περιεχόµενο των εκθέσεων αυτών θα
προσδιορισθεί σε συνεργασία του Τεχνικού Συµβούλου µε την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
2. Έκτακτες εκθέσεις ή σηµειώµατα (memo), τα οποία θα συντάσσει ο Τεχνικός
Σύµβουλος και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για κάθε θέµα που απαιτεί άµεση
ενέργεια.
3. Τελική έκθεση των πεπραγµένων του Τεχνικού Συµβούλου, συνοδευόµενη από
φάκελο µε αντίγραφα όλων των κατά καιρούς εκθέσεων, εντός ενός µήνα από την
ολοκλήρωση των υπηρεσιών του, στην οποία θα περιγράφονται ανακεφαλαιωτικά οι
παρασχεθείσες Υπηρεσίες και οι παρατηρήσεις-συµπεράσµατα.
Όλα τα παραπάνω θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
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Β. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
Η συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον «Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και παροχής Τεχνικών και
λοιπών συναφών Επιστηµονικών Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», ο οποίος εγκρίθηκε µε την αριθµ.
∆ΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β’ 2519) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ (όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β’
2724) και σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 4 /16-03-2018 (Α∆Α: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16). Κατά συνέπεια η προεκτιµώµενη αµοιβή σύµφωνα µε τις διατάξεις
ανέρχεται σε 44.140,95€ (χωρίς ΦΠΑ) και επιµερίζεται σε επιµέρους προεκτιµώµενες αµοιβές ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΛAΧΙΣΤΗ
ΠΛΗΘΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΕΡΕΣ
(ΕΤΗ)

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1

Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός,

2
3.

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

20

1

40

544,95

21.798,00

Τεχνικός Γεωλόγος ή Γεωτεχνικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

20

1

15

544,95

8.174,25

Πολιτικός Μηχανικός, πτυχιούχος Α.Ε.Ι.

10

1

39

363,30

14.168,70

µερικό
σύνολο

44.140,95

ΦΠΑ 24%

10.593,83

Σύνολο

54.734,78

πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
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Γ.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων από τον Τεχνικό
Σύµβουλο κρίνεται απαραίτητη λαµβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:
1. Την ανεπαρκή στελέχωση, την σε προσωπικό διάρθρωση της Υπηρεσίας και κυρίως
το γεγονός ότι κάθε µηχανικός είναι επιφορτισµένος µε πολλά αντικείµενα
απασχόλησης µε συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η συστηµατική παρακολούθηση
και ο έλεγχος ωριµότητας των έργων, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω.
2. Τις προβλέψεις του νέου Ν.4412/016 για τις ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων και
Υπηρεσιών και τις υψηλές απαιτήσεις που αυτός επιβάλλει σε ολόκληρο το φάσµα
σχεδιασµού, παραγωγής και διαχείρισης Έργων.
3. Τα υψηλών απαιτήσεων τεχνικά αντικείµενα, όπως παρουσιάστηκαν στο σηµείο ΑΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της Παρούσης.
4. Το γεγονός πως τα έργα είναι σύνθετα, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που απαιτούν
συντονισµό δραστηριοτήτων και ικανό αριθµό προσωπικού για την παρακολούθησή
τους.
5. Ότι για την ωρίµανση του κάθε έργου εκπονείται σειρά µελετών που λόγω ειδικών
συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων απαιτείται σχετική εµπειρία για την παρακολούθησή
τους.
6. Τις υπάρχουσες µελέτες και τις τυχόν επικαιροποιήσεις/συµπληρώσεις που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
7. Την ανάγκη τήρησης του χρονικού προγραµµατισµού η οποία αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα για την Αναθέτουσα Αρχή δεδοµένου των περιορισµών που τίθενται
από τους φορείς και τα Ευρωπαϊκά Εργαλεία χρηµατοδότησης (Ε.Π. Ηπείρου,
ΕΠαΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 κτλ).
Γενικά πρόκειται για εξειδικευµένο αντικείµενο, το οποίο αδυνατεί να το καλύψει η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου -Κεντρικών Τζουµέρκων για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω.

∆. ΣΥΓΓΡΑΦH ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής
Η υπηρεσία αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, όπως θα υλοποιηθεί
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
1. Ο Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλες οι
κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι
κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερµηνεία του.
2. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του Ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42), όπως
ισχύουν.
3. Ο Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισµών
συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα».
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4. Ο Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
5. Ο Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής».
7. Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. (Μέχρι τις 31/12/2016) Ο Ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)».
9. Ο N. 3548/2007 “Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68), όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του
αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την
τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,
καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.
11. Ο Ν.2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248)
όπως ισχύει.
12. Το Π. . 696/1974 “Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών, επίβλεψιν,
παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και
Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών
τεχνικών προδιαγραφών µελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το µέρος Β΄
(Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίµηση αµοιβών µελετών
που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό αµοιβών.
13. Το Ν. . 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν. . περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών του Κράτους και
οικοδοµής αυτών’’, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε το Ν. 3919/2011
(Α΄32).
14. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓ∆Ε/τ. Υ.ΜΕ.∆Ι. «Εφαρµογή διατάξεων του Ν.3919/2011
που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων».
15. Η µε αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. .Μ.Η. . «∆ιενέργεια της
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β’ 2540), που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).
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16. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών
που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα έγγραφα της παρούσας σύµβασης και γενικότερα
κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
17. Την 43/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε πίστωση
55.000,00€ µε ΦΠΑ, η οποία είναι εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου,
έτους 2019, µε Κ.Α.: 00-6117.021 και εγκρίθηκαν για την υπηρεσία µε τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την ωρίµανση και δηµοπράτηση
έργων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων».
18. Την ανάγκη του ∆ήµου και ειδικότερα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την ανωτέρω
υπηρεσία.
19. Την τεχνική περιγραφή, όπως αυτή παρατίθεται στο παρόν.
Άρθρο 3ο : Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η Σύµβαση.
2. Η ∆ιακήρυξη µε τα προσαρτήµατά της
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
5. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.
Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας
Η διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε ∆ύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης.
Άρθρο 5ο : ∆ικαίωµα συµµετοχής ∆ικαιολογητικά
Στη διαδικασία ανάθεσης γίνονται δεκτοί:
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών
µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων συµβάσεων.
2.Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και
τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και
τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω
συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης.
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις
που αφορούν στις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες. Ως ελάχιστες
προϋποθέσεις νοούνται τα ακόλουθα:
Αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση Συµβάσεων και
Υπηρεσιών συναφών (τουλάχιστον τρία (3)) µε την προκηρυσσόµενη, την
οποία να µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς. Ως συναφής θεωρείται η άνω
των δέκα (10) ετών εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε θέµατα οργάνωσης,
διοίκησης και διαχείρισης µεγάλων έργων. Η εµπειρία αυτή θα αποδεικνύεται
από τη συµµετοχή του ∆ιαγωνιζόµενου σε υλοποίηση συµβάσεων Συµβούλου
Επίβλεψης (Construction Manager) και Συµβούλου ∆ιαχείρισης (Project
Manager) σε µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά στην παραπάνω εµπειρία – τεχνογνωσία θα πρέπει να
περιλαµβάνεται και η ενασχόληση µε θέµατα Χρονικού Προγραµµατισµού,
Ελέγχου Μελετών (και από πλευράς κατασκευασιµότητας-constructability),
Ελέγχου Κόστους, Ελέγχου Προµετρήσεων – Προϋπολογισµών υπό
∆ηµοπράτηση Έργων και ∆ιαχείρισης Κατασκευών σε PIS (Πληροφοριακό
Σύστηµα Έργου). Επιπλέον συναφής εµπειρία θεωρείται και η υλοποίηση
σύµβασης Συµβούλου υποστήριξης Υπηρεσιών και παρακολούθησης της
υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός του
Φακέλου ∆ικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης. Τα
παραπάνω θα πρέπει να αναλυθούν σε κατάλογο κυριότερων έργων, τα οποία
υλοποιεί ή ολοκλήρωσε για διάστηµα µεγαλύτερο της τελευταίας δεκαετίας, µε
έµφαση σε έργα ως άνω. Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
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Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του Ανάδοχου
Ο

ανάδοχος υποχρεούται:
Να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα µέσα για
την προσήκουσα παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τη σύµβαση.
Να αναλάβει εξολοκλήρου όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την
ολοκλήρωση της σύµβασης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Υπηρεσίας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της
σχετικά µε την εκτέλεση του Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
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Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµιάς που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει µέσω των υπηρεσιών του να πληρώσει το συµφωνηµένο τίµηµα και
να παρέχει τους απαραίτητους πόρους στον ανάδοχο για την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας
Άρθρο 8ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική
επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά
και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις
για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού,
πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση
κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να
υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα.
Άρθρο 9ο : Αναθεώρηση τιµών
Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες.
Άρθρο 10ο : Παραδοτέα - Τρόπος πληρωµής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η προεκτιµώµενη αµοιβή του εντολοδόχου
καθορίζεται σε 54.734,78 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της παρούσας σύµβασης, τα παραδοτέα και ο τρόπος
πληρωµής θα καθορίζεται από τα εξής:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
-

1η Έκθεση Προόδου που υποβάλλεται ένα (1) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης

-

Τελική Απολογιστική Έκθεση Έργου που υποβάλλεται το πολύ µέχρι και δύο (2) µήνες από
την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών.

Η

αµοιβή του αναδόχου θα γίνει ως εξής:
Παράδοση Τελικής Απολογιστικής Έκθεσης Έργου: 100% της συµβατικής αµοιβής.

Στο ποσό της αµοιβής συµπεριλαµβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η
αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραµένει
σταθερή και αµετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.
Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
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Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.

Βουργαρέλι

11-02-2019

Ο επιβλέπων µηχανικός

Βουργαρέλι 11-02-2019
Ο Προϊστάµενος
Αυτοτελούς Τµήµατος
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

