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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 7
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και η
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του υποέργου 2:
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»
της πράξης:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»

η

Ο Δικαιούχος Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύττει ότι την 17 του μηνός Απριλίου του έτους 2019 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Βουργαρελίου, θα διεξαχθεί με
Ανοικτή Δημοπρασία συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα, για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ».
Η εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε
Η εν λόγω σύμβαση σαν υποέργο 2 περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ». με
αριθμ. πρωτ. 4096/26-05-2016 απόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ 082/1
με κωδικό 2016ΣΕ08210021 και κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949112.
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70 7135.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2018 του Φορέα Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας του εξοπλισμού παιδικής χαράς της κεντρικής Πλατείας Κουκουλίων, με βάση τη
μελέτη με αριθμό θεώρησης 78/2018 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ανέρχεται στο ποσό των 39.500,00 ΕΥΡΩ
(χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 48.980,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
i. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.
ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
iii. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων , στο Δημαρχείο στο Βουργαρέλι την
17-04-2019, ώρα 10:00πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 1704-2019 και ώρα 10:00πμ
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρα 86 και 117 του Ν. 4412/2016).
Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη υπογραφή της
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Μαυρίκης στο τηλ. 2685360225 και
στο email: info@dhmosktzoumerkwn.gr.
Τα έγγραφα της δημοπρασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : : www.dhmosktzoumerkwn.gr. Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο:
https://diavgeia.gov.gr/f/ktzoumerka, στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. Φορέα 6145) στη
σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Ο Δήμαρχος

Μαρίνος Γαρνέλης

ΑΔΑ: 66Η5ΩΕ2-36Θ

19PROC004740607 2019-04-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 7
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και η
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.).
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
του υποέργου 2:
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»
της πράξης:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Πλέον ΦΠΑ 24%:
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:

39.500,00 €
9.480,00 €
48.980,00 €

Κωδικοί CPV: 37535200-9
Κριτήριο κατακύρωσης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016

Αρ. Διακήρυξης: 45/2019
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Αριθμός πρωτοκόλλου:
Αναθέτουσα Αρχή:
Κωδικός NUTS:
Είδος Διαγωνισμού:
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Κωδικός CPV:
Προϋπολογισμός:
Χρηματοδότηση:

1878/05-04-2019
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
EL541
Συνοπτικός (ν. 4412/2016, αρ 86 & 117)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
37535200-9 «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς»
39.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Κ.Α: 70-7135.005

Κριτήριο ανάθεσης:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:
Ημερομηνία καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής
17-04-2019
17-04-2019
05-04-2019
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– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

– ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1 – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) (ΣΔΕΠ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78/2018 ΜΕΛΈΤΗ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων
Βουργαρέλι
Βουργαρέλι
47045
2685360225
2685022223
info@dhmosktzoumerkwn.gr
Ι. Μαυρίκης
http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : http://www.dhmosktzoumerkwn.gr/
β) Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: https://diavgeia.gov.gr/f/ktzoumerka , στον δικτυακό τόπο
http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6145) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
γ) Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Ι. Μαυρίκης στο τηλ. 2685360225
και στο email: info@dhmosktzoumerkwn.gr

1.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 86 και 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις
προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους παρούσας..
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η εν λόγω σύμβαση συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.
Η εν λόγω σύμβαση σαν υποέργο 2 περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ». με
αριθμ. πρωτ. 4096/26-05-2016 απόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα από την ΣΑΕ
082/1 με κωδικό 2016ΣΕ08210021 και κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949112.
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70-7135.005 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 του Φορέα Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

1.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αγορά από το ελεύθερο εμπόριο, η τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων και
εξοπλισμού της παιδικής χαράς του οικισμού Κουκουλίων της ΔΕ Αγνάντων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Το σύνολο των προς προμήθεια οργάνων και ο εξοπλισμός θα εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας
νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α.
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27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και
συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 37535200-9 9 «Εξοπλισμός Παιδικής Χαράς»
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο όλων των ειδών (άρθρων)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 39.500,00 € ΦΠΑ : 9.4810,00 €)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη υπογραφή της
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της
παρούσας Διακήρυξης
Η σύμβαση θα ανατεθεί με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

1.4

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
(1) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
(2) του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
(3) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
(4) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
(5) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
(6) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
(7) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
(8) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
(9) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
(10) του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
(11) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
(12) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
(13) του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
(14) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
(15) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
(16) της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
(17) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
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(18) Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την

(19)
(20)
(21)
(22)

1.5

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
7028/2004 (Β’253) απόφασης
Tην με αρ. 78/2018 Μελέτη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Την με αρ. 313/2018 απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης και αποδοχής της 78/2018 Μελέτης.
Την με αριθμ. 45/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η πίστωση (απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης) και εγκρίθηκε η με αρ. 78 /2018 Μελέτη.
Τις σχετικές με το αντικείμενο της παρούσης, προδιαγραφές, πρότυπα, πιστοποιήσεις όπως αναφέρονται
διεξοδικά με αρ. 78/2018 Μελέτη του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, στο Δημαρχείο στην Βουργαρέλι την
17-04-2019, ώρα 10:00πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή
17-04-2019 και ώρα 10:00πμ.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε 12 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (σύμφωνα
με το άρθρο 121 του Ν. 4412/2016), 5 ημέρες από τη δημοσίευση στον τύπο (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23
του ΕΚΠΟΤΑ) και 10 ημέρες από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΥΑ
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 - ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016).
Κατά το ανωτέρω διάστηµα οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω
νοµίµως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία θα τις αποσφραγίσει.
Επίσης, οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή µε άλλον τρόπο στο Δήµο
μέχρι και την προηγουμένη εργάσιμη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 14.00 µ.µ στη Διεύθυνση :
Βουργαρέλι, Τµήµα Πρωτοκόλλου, Τ.Κ. 47045.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καµία προσφορά.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δέκα τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να
ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

1.6

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται σε μια ημερησία η εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική η της έδρας
του νόμου (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ).
Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.dhmosktzoumerkwn.gr/

1.7

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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β)
γ)

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παρ. Χ
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
•
η Περίληψη της Διακήρυξης, με ημερομηνία ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
•
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΣΓΔ)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) (ΣΔΕΠ)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
Η υπ’ αριθμ. 78/2018 Μελέτη της Υπηρεσίας
•
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
•
η οικονομική προσφορά και το ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΔΕΠ)
•
το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα
είτε γραπτώς στη διεύθυνση
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Βουργαρέλι 47045, Νομός Άρτας
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@dhmosktzoumerkwn.gr
Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για
την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους , που ανέρχεται σε 30,00
ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 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.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της αλλοδαπής
και θα φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν4194/2013), 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.Πολ.Δ., και 36 παρ.
2 γ) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
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.Δ. και 53, 36 παρ. 2 γ) του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου
η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
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2.2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 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 απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 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 οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 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.
β) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα'
και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ’ εξαίρεση δεν προβλέπεται ο μη αποκλεισμός για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν 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
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πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.β. και 2.2.3.4 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
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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.
2.2.3.7. 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.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της
σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, (ενδεικτικά
αναφέρεται εμπορία εξοπλισμού γυμναστικής, αθλητισμού, παιχνιδιών κλπ)
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
1) Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:
Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, διαχείρισης ποιότητας ΕΝ/ISO 9001, περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΕΝ/ISO 14001, διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας OHSAS 18001 και ενεργειακής διαχείρισης
ΕΝ/ΙSO 50001 ή άλλων ισοδυνάμων για την δραστηριότητά τους, τα οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ κατά την
υποβολή της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού. Πλέον του
πιστοποιητικού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις για τις ετήσιες επιθεωρήσεις που
τυχόν απαιτούνται
Υπό τους ίδιους όρους στις ενώσεις οικονομικών φορέων, όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην
ένωση πρέπει να διαθέτουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά συμμόρφωσης.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Δεν προβλέπεται
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:
α)

δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού) και

β)

πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το
άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.
3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8) .
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β.1.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού
φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”,
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet .
Για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
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B.2.

Β.3.
Β.4.
Β.5.

Β.6.

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β1 δεν υποβάλλονται στο φάκελο της προσφοράς, υποβάλλονται μόνο
από τον προσωρινό ανάδοχο στο φάκελο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Τα απαιτούμενα στοιχεία
δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της προσφοράς.
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης.
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β.2. δεν υποβάλλονται στο φάκελο της προσφοράς, υποβάλλονται μόνο
από τον προσωρινό ανάδοχο στο φάκελο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Τα απαιτούμενα στοιχεία
δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Δεν απαιτείται απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5
Δεν απαιτείται απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 όλοι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, επί ποινή
απόρριψης της προσφοράς, εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αντίγραφα :
Πιστοποιητικών συστημάτων, διαχείρισης ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ/ISO
14001, διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας OHSAS 18001 και ενεργειακής διαχείρισης
ΕΝ/ΙSO 50001 ή άλλων ισοδυνάμων για την δραστηριότητά τους, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά
την υποβολή της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού. Πλέον του
πιστοποιητικού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις για τις ετήσιες επιθεωρήσεις που
τυχόν απαιτούνται
Υπό τους ίδιους όρους στις ενώσεις οικονομικών φορέων, όλοι οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην
ένωση πρέπει να διαθέτουν τα ανωτέρω πρότυπα και συμμορφώσεις όπως αναλύονται στις ανωτέρω
παραγράφους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Τα αποδεικτικά της παραγράφου Β6 δεν υποβάλλονται στο φάκελο της προσφοράς, υποβάλλονται μόνο
από τον προσωρινό ανάδοχο στο φάκελο «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Τα απαιτούμενα στοιχεία
δηλώνονται στο ΤΕΥΔ κατά την υποβολή της προσφοράς.
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Β.7.

Β.8.

Β.9.

2.3

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Η παρούσα παράγραφος δεν έχει ισχύ στην παρούσα διακήρυξη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Η επιλογή των κριτηρίων του παρόντος άρθρου – που τίθενται συμφώνως του άρθρου 86 του Ν. 4412/16 (άρθρο 67
παρ. 2 στοιχ. β’ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) - για την επιλογή του αναδόχου, εκπορεύεται εκ της αναγκαιότητας
τήρησης κρίσιμων παραγόντων υλοποίησης της παρούσας υπό ανάθεση δημόσιας σύμβασης, συνδεόμενων ευθέως
με το κυρίως αντικείμενο του έργου για την διασφάλιση της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
Οι κρίσιμοι αυτοί παράγοντες συνδέονται τόσο με την επιλογή των υλικών κατασκευής του εξοπλισμού, τη
βέλτιστη αξιοποίηση των χρήσεων κάθε οργάνου, τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και την κριτήρια
περιβαλλοντικής αποδοτικότητας τόσο για τα προϊόντα, τις διαδικασίες όσο και τους διαγωνιζόμενους
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά) βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία με βάση το περιεχόμενο του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς (συμφώνως των
οριζόμενων στην παράγραφο 2.4.4 της παρούσας) που θα υποβάλουν οι διαγωνιζόμενοι, εκτιμάται βάσει των κάτωθι
κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΚΡ1
KΡ2
ΚΡ3
KΡ4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(βi)

Δομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού με βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές
Χρηστικά/Λειτουργικά, αισθητικά χαρακτηριστικά και
ομοιομορφία εξοπλισμού, προτεινόμενες δραστηριότητες
Απαιτήσεις συντήρησης μεταλλικών μερών και χρωματισμού
Κόστος απόσυρσης εξοπλισμού - Αξία εκποίησης

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

70-100

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σi)
40 %

70-100

40 %

70-100
70-100

10 %
10 %

100 %

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
2.3.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης (ΚΡi) κυμαίνεται από 70 έως 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται
οι απαιτήσεις των κριτηρίων.

ΑΔΑ: 66Η5ΩΕ2-36Θ

19PROC004740607 2019-04-05

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς .
Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση (βi) των τεχνικών προσφορών στα KΡi κριτήρια, θα είναι συναρτώμενη, των
προσκομιζόμενων εγγράφων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικών χαρακτηριστικών,
που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι με τις τεχνικές τους προσφορές, καθώς και του βαθμού συμμόρφωσης των
λοιπών προσκομιζόμενων στοιχείων, απαιτήσεων, όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της
παρούσας.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου θα κυμαίνεται
< 70 :
όταν τα χαρακτηριστικά της προσφοράς δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου
κριτηρίου
>70 και < 100
στο βαθμό που η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου
κριτηρίου.
120%
όταν η προσφορά υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου..
Ειδικότερα:
(i) Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου ΚΡ1 θα αξιολογηθούν τα ποιοτικά στοιχεία του προσφερόμενου
εξοπλισμού, σε σύγκριση με τις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στη μελέτη της υπηρεσίας και
ειδικότερα αυτά που αφορούν στους περιορισμούς χρήσης υλικών στους δομικούς σκελετούς, τις καλύψεις
δαπέδων, στηθαίων, οροφών και των επιμέρους στοιχείων (αλυσίδες, συρματόσχοινα, κούνιες κλπ) που
συνθέτουν κάθε όργανο και τα υλικά κάλυψης των επιφανειών πτώσης.
Ειδικότερα η βαθμολογία αυξάνεται στους 120 βαθμούς εάν δεν θα είναι δυνατή η διορθωτική επέμβαση στο
καθεστώς της δομικής αρτιότητας του εξοπλισμού (εγκ. 44, Α.Π 30681/2014) (οι διαγωνιζόμενοι την στήλη
«Παραπομπή τεκμηρίωσης» του Πίνακα Συμμόρφωσης θα επισημάνουν τα στοιχεία που αιτιολογούν την
προσαύξηση της βαθμολογίας).
(ii)
Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου ΚΡ2 θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ όψιν το υποβληθέν ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του κάθε διαγωνιζομένου όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.4.4 της
παρούσας καθώς και τα λοιπά στοιχεία που θα προσκομίσει, ώστε να αξιολογηθούν τα χρηστικά/λειτουργικά
χαρακτηριστικά των οργάνων και οι δραστηριότητες που καλύπτει το καθένα και απευθύνεται σε κάθε ηλικιακή
ομάδα, την συναρμογή χρήσεων των οργάνων μεταξύ τους ως προς τη διάταξη και τις επιφάνειες ασφαλείας
που προτείνονται, την τυχόν προσφορά επιπλέον δραστηριοτήτων, την συναρμογή των αισθητικών και
χρωματικών χαρακτηριστικών καθώς και στην κάλυψη της ομοιομορφίας των οργάνων σε κάθε ηλικιακή ομάδα
αλλά και στο σύνολο της παιδικής χαράς.
Στο κριτήριο αυτό θα αξιολογηθεί επιπλέον η ευχέρεια χρήσης των οργάνων που προορίζονται για ΑΜΕΑ
Επιδιώκονται προτάσεις από τους διαγωνιζόμενους με κατά το δυνατό υπερκάλυψη των ελάχιστα
απαιτούμενων επιφανειών των δαπέδων ασφαλείας από ελαστικό δάπεδο καθώς η δυνατότητα εμπλουτισμού
δραστηριοτήτων που θα παρέχονται στο χώρο της παιδικής χαράς πέραν των προβλεπομένων αλλά θα
πληρούνται για αυτές οι απαιτήσεις ασφαλούς άσκησης.
Ειδικότερα η βαθμολογία αυξάνεται στους 120 βαθμούς εάν είναι δυνατή η αυτονομία χρήσης των οργάνων
που προορίζονται για ΑΜΕΑ και ο εμπλουτισμός δραστηριοτήτων στο χώρο της παιδικής χαράς (οι
διαγωνιζόμενοι την στήλη «Παραπομπή τεκμηρίωσης» του Πίνακα Συμμόρφωσης θα επισημάνουν τα στοιχεία
που αιτιολογούν την προσαύξηση της βαθμολογίας).
(iii)
Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου ΚΡ3 θα αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά των υλικών και η απαίτηση
συντήρησης του εξοπλισμού που θα βαρύνει το Δήμο μετά το χρόνο εγγύησης για τον οποίο δεσμεύονται οι
διαγωνιζόμενοι όπως αναφέρεται στην παρ. 6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Εδώ θα ληφθεί υπ όψιν
η θέση της παιδικής χαράς σε ορεινή περιοχή με δυσμενή καιρικά φαινόμενα, η αποκατάσταση φθορών στο
δομικό σκελετό και στα χρώματα (ηλεκτροστατική βαφή κλπ).
Ειδικότερα η βαθμολογία αυξάνεται στους 120 βαθμούς εάν είναι δυνατή η επίτευξη αναλλοίωτων ποιοτικών
χαρακτηριστικών του δομικού σκελετού. (οι διαγωνιζόμενοι την στήλη «Παραπομπή τεκμηρίωσης» του Πίνακα
Συμμόρφωσης θα επισημάνουν τα στοιχεία που αιτιολογούν την προσαύξηση της βαθμολογίας).
(iv) Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου ΚΡ4 θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση του κόστους απόσυρσης του
εξοπλισμού μετά το τέλος της ζωής του και αντικατοπτρίζει την πρόθεση του Δήμου για χρήση κατά το δυνατόν
ανακυκλώσιμων υλικών. Το ελάχιστο κόστος απόσυρσης όταν αφορά σε εξοπλισμό με χρήση αποκλειστικά
υλικών που δύνανται να ανακυκλωθούν λαμβάνει βαθμολογία κριτηρίου 100. Σε περίπτωση χρήσης υλικών μη
ανακυκλωμένων μειώνεται ανάλογα η βαθμολογία του κριτηρίου. Σε περίπτωση χρήσης ανακυκλώσιμων
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υλικών με ευχέρεια και υπεραξία μεταπώλησης κατά την εκποίηση λόγω υψηλής αξίας του υλικού η
βαθμολογία αυξάνεται στους 120 βαθμούς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας
επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
ΣΤΠn = σ1xβ1 + σ2xβ2 + σ3xβ3 + σ4xβ4
Όπου «ΣΤΠ» η Σταθμισμένη Τεχνική Προσφορά κάθε (n) διαγωνιζόμενου στρογγυλοποιημένη στο δεύτερο (2ο)
δεκαδικό ψηφίο, ενώ «σi» ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης ΚPi και ισχύει σ1+σ2+....σν = 1.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 80%.
Στην περίπτωση που η συνολική βαθμολογία της σταθμισμένης τεχνικής προσφοράς (ΣΤΠ) διαγωνιζομένου ή η
βαθμολογία οποιοδήποτε επιμέρους κριτήριου βαθμολόγησης (ΚPi) είναι μικρότερη από 70 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις/ελλείψεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης), επιφέρουν την
απόρριψη της προσφοράς και ο προσφέρων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας
2.3.2.2 Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΣΟΠn της οικονομικής
προσφοράς ΟΠn του κάθε (n) διαγωνιζόμενου, υπολογίζεται ευνοώντας τις υψηλότερες εκπτώσεις με βάση τον
παρακάτω τύπο
ΣΟΠn = 100*[(1 – (ΟΠn)/(ΠΜ)],
όπου, ΣΟΠ η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς κάθε (n) διαγωνιζόμενου, ΟΠn είναι η οικονομική προσφορά
του κάθε διαγωνιζομένου για το σύνολο των ειδών άνευ ΦΠΑ και ΠΜ ο συνολικά εκτιμώμενος προϋπολογισμός
μελέτης της προμήθειας άνευ ΦΠΑ. Η προκύπτουσα Σταθμισμένη Οικονομική Προσφορά θα στρογγυλοποιείται στο
δεύτερο (2ο ) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 20%
2.3.3.3 Βαθμολογία και κατάταξη προσφορών
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης ΤΒΑ προκύπτει από το άθροισμα:
ΤΒΑn = (ΣΤΠn) x 80% + (ΣΟΠn) x 20%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι η προσφορά του διαγωνιζομένου με τον μεγαλύτερο
Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης. Ο διαγωνιζόμενος αυτός ανακηρύσσεται μειοδότης

2.4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & IX της Διακήρυξης, για
το σύνολο των προκηρυχθεισών ποσοτήτων της προμήθειας ανά είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, είτε (α) με κατάθεσή
τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση Βουργαρέλι, 47045, Νομός Άρτας
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 και την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής του διαγωνισµού και ώρα 14.00 µ.µ
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
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2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά
του …..
για την προμήθεια:
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»
με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 17-04-2019
2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία
επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στην παρ.
2.4.3
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.4. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις 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 2.4.5 της παρούσας .
Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας
.
αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν,
επί ποινή απόρριψης της προσφοράς:
1) Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
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2) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν
το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ )
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
3) Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο με αναγραφή της δραστηριότητας
4) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, διαχείρισης ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και περιβαλλοντικής
διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001, διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας OHSAS 18001 και ενεργειακής
διαχείρισης ΕΝ/ΙSO 50001 ή άλλων ισοδυνάμων για την δραστηριότητά τους, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε
ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς.
Δεν γίνονται δεκτές βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού. Πλέον του
πιστοποιητικού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις για τις ετήσιες επιθεωρήσεις που
τυχόν απαιτούνται. Υπό τους ίδιους όρους στις ενώσεις οικονομικών φορέων, όλοι οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στην ένωση πρέπει να διαθέτουν τα ανωτέρω πρότυπα και συμμορφώσεις όπως αναλύονται στις
ανωτέρω παραγράφους.
2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με
.
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ειδικότερα θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς:
(i)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, από τον διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα που
θα απευθύνεται προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων και θα δηλώνεται ανά προσφερόμενο προϊόν
α) Η εταιρία κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασης της
β) Ο κωδικός παραγωγής – τύπος μοντέλου – χρόνος παραγωγής
γ) Η συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης
και διακήρυξης
(ii)
Τεχνική προσφορά – Πίνακας συμμόρφωσης. (σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).
Ο πίνακας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από υλικό τεκμηρίωσης που θα στοιχειοθετεί επαρκώς την
κάλυψη των απαιτήσεων του ανωτέρω Πίνακα συμμόρφωσης (Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, σελίδες
επίσημων καταλόγων και διευθύνσεις της ιστοσελίδας των εργοστασίων κατασκευής με αναφορά στα
είδη κλπ.). Στη στήλη «Παραπομπή τεκμηρίωσης» θα γίνεται αναφορά στα στοιχεία αυτά
Προαιρετικά και για υποβοήθηση της αξιολόγησης των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να
υποβάλουν Τεχνική Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών με ανάλυση των ποιοτικών και τεχνικών
τους χαρακτηριστικών όπως περιγραφή των άρθρων 1 έως 4 της παραγράφου 2.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, της παρούσας, καθώς και οποιοιδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει
πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται
στην παρούσα Διακήρυξη και προσδίδουν αξία στα προς αξιολόγηση χαρακτηριστικά του εξοπλισμού
(ενδεικτικά βίντεο σε ηλεκτρονική μορφή αποθηκευμένα σε cd, με αποσπάσματα από χώρους που
έχουν εγκατασταθεί τα όργανα και παρουσιάζονται σε χρήση).
(iii)
Τεκμηρίωση των απαιτήσεων συμμόρφωσης του εξοπλισμού:
a) για τα όργανα των παιδικών χαρών πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
1176 ή άλλου ισοδυνάμου και τα απαιτούμενα της παρ δ του άρθρου 5 της αριθμ. ΥΑ 28492/11-052009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
b) για τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας (επιφάνειες πτώσης) πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με
τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή άλλων ισοδυνάμων και τα απαιτούμενα
της παρ δ του άρθρου 5 της αριθμ. ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β'/18-05-2009), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
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(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων, διαχείρισης ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και περιβαλλοντικής
διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 και διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας OHSAS 18001 ή άλλων
ισοδυνάμων, του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας εν ισχύ την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού στο πεδίο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δεν γίνονται δεκτές
βεβαιώσεις επιτυχούς αξιολόγησης χωρίς την έκδοση πιστοποιητικού. Πλέον του πιστοποιητικού οι
διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις για τις ετήσιες επιθεωρήσεις που τυχόν
απαιτούνται.
Οι απαιτούμενες εγγυήσεις που θα απευθύνονται προς το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων:
a) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε
(5) ετών για τα είδη των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του εξοπλισμού της παρούσας, δέσμευση για την
κάλυψη οποιασδήποτε αστοχίας, αντικατάστασης ελαττωματικών μερών και αποκατάσταση της
ασφαλούς λειτουργίας των οργάνων εντός του χρόνου της εγγύησης (Η εν λόγω εγγύηση δεν αφορά
λόγω χρήσης φυσιολογικές φθορές, βανδαλισμούς, ή λόγους ανωτέρας βίας)
b) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου για την ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών (για πέντε (5) έτη
τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας)
c) Εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) ετών του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών δαπέδων για την
αντοχή και ασφαλή χρήση των ελαστικών δαπέδων.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που να αναφέρεται ότι:
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιμοποίητος, από υλικά άριστης
ποιότητας και να ανταποκρίνεται στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
Στις τιμές προσφοράς περιλαμβάνεται η εγκατάσταση του εξοπλισμού, πλήρους και έτοιμου προς
χρήση, η κατασκευή των θεμελίων των οργάνων, η διαμόρφωση των υποβάσεων για την ορθή
εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας και κάθε άλλη αντίστοιχη δαπάνη για εργασίες και μικροϋλικά.
Εφόσον η προσφορά παρουσιάζει αύξηση, στις διαστάσεις των οργάνων και λοιπών ειδών, στο ύψος
πτώσης, στο πάχος και την επιφανείας των δαπέδων, ο ανάδοχος έχει συμπεριλάβει τα αντίστοιχα
κόστη στην προσφορά του και υποχρεούται σε υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης των
προσφερομένων ειδών, χωρίς επιπλέον αμοιβή.
- Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη είναι απολύτως σύμφωνα κατ ελάχιστον ως προς
τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο και το πλήθος των δραστηριοτήτων που
προσφέρουν, τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται και τα υλικά κατασκευής, ώστε να
εξασφαλίζεται ισονομία μεταξύ των συμμετεχόντων.
- Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, των οδεύσεων και του αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι,
φωτιστικά κλπ), συμπεριλαμβάνοντας τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ωφέλιμου χώρου της
παιδικής χαράς στη σύνταξη των σχεδίων ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΔΕΠ) και έχει
συμπεριλάβει το κόστος των επιτρεπτών μεταβολών όπως αναφέρεται στο Τεύχος 2 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Παραρτήματος IX, στα κόστη της
προσφοράς του.
- Στην αξία προσφοράς του διαγωνιζόμενου συμπεριλαμβάνεται το κόστος έκδοσης Έκθεσης ελέγχου και
Πιστοποιητικού καταλληλότητας τη παιδικής χαράς και των πάσης φύσεως δοκιμών συμμόρφωσης του
εξοπλισμού σύμφωνα με την παράγραφο «Πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής χαράς» του Τεύχους
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και της παραγράφου 2.2.5. Πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής χαράς του
ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ της διακήρυξης
- Στην αξία προσφοράς του διαγωνιζόμενου συμπεριλαμβάνεται το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης
της πληροφοριακής πινακίδας εισόδου όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Τεύχος 1 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ»
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ της διακήρυξης.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της παιδικής χαράς με ανάπτυξη των
στοιχείων κάλυψης των κριτηρίων σχεδιασμού οργάνωσης και λειτουργίας όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
28492/2009 απόφαση όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 27934/2014 απόφαση και στην
εγκ. 44 (Α.Π.Α 30681/2014), ενσωματώνοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του
προσφερόμενου εξοπλισμού
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΔΕΠ), ήτοι λεπτομερές σχέδιο χωροθέτησης του
εξοπλισμού όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.4 του Τεύχους 2 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Παραρτήματος IX της παρούσας
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(ix)

(x)
(xi)

Πλήρη σειρά σχεδίων κάθε είδους των άρθρων 1 έως 3 του προς προμήθεια εξοπλισμού όπως αναφέρεται
στην παράγραφο 2.2.4 του Τεύχους 2 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Παραρτήματος IX της παρούσας
Τα δείγματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.2.6. Δείγματα του Τεύχους 2 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του Παραρτήματος IX της παρούσας
(xi)
Κάθε υπεύθυνη δήλωση στοιχείο, βεβαίωση, που δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο σύμφωνα με την
παρούσα διακήρυξη και το συνημμένο Παραρτήματος IX της παρούσας.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά (Δίνεται Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) συντάσσεται με βάση το
αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της διακήρυξης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Η τιμή του προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης κάθε είδους.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ)

δ)
ε)

ζ)
η)
θ)

για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
η οποία είναι υπό αίρεση,
η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.
3.1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1.1 Κατάθεση, Παραλαβή, Αποσφράγιση και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή
Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της
προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής
Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής
για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο
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.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την
ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.
Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού
φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους,
όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού καταχωρεί για όσους υπέβαλαν προσφορές, 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 σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.
γ) 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 θα ορισθεί
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών,
η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται
απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η
οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με τον ίδιο τελικό βαθμό αξιολόγησης μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται: στην προσφορά με την μεγαλύτερη Σταθμισμένη Τεχνική
Προσφορά (μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς)
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν τον ίδιο τελικό βαθμό αξιολόγησης και την Σταθμισμένη Οικονομική Προσφορά,
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των
οικονομικών φορέων.

3.2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2 (Αποδεικτικά μέσα) της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί
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, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας,
εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της
προσφοράς του προσωρινού αναδόχου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα
με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα
με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει τα δικαιολογητικά που
χρήζουν επικαιροποίησης.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού συμφωνητικού
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών..
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του
ν. 4412/2016, 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 ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 107,
παρ. 33 του Ν. 4497/2017 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

3.5

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης,
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΑΔΑ: 66Η5ΩΕ2-36Θ

19PROC004740607 2019-04-05
4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής
εκτέλεσης (τρίτο εδ. της παρ.1.β του άρθρου72 του Ν.4412/2016)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Δίδεται σχετικό
υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί
στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει
στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9 της παρούσας, εφόσον
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το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου

4.6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της
σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες ή καθυστερεί αδικαιολόγητα την εκτέλεσή τους
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών του αντικειμένου της σύμβασης και την
προσκόμιση του παραστατικού στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350
παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

5.2

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 6.2.της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το αντικείμενο της σύμβασης δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το συμβατικό είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ.
Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
ένωσης.

5.3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών
υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.2.1. H παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλειπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των
οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της
κατ΄ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους
κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:
Η παραλαβή των ειδών γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το αναθέτοντα φορέα. Η σύνταξη του πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσωρινή παραλαβή. Η
σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής πραγματοποιείται εντός μηνός από το πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής.
Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
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Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται
οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του
ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των
σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Δεν υφίστανται

6.4

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Με την τεχνική προσφορά απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατάθεση δειγμάτων για τα ελαστικά δάπεδα
ασφαλείας (τεμάχιο επιφανείας 10x10 εκ.) που προβλέπονται με την προσφορά του κάθε διαγωνιζομένου.

6.6

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα υλικά δεν έχουν ελαττώματα και φέρουν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
Ο χρόνος εγγύησης, μετρούμενος από της ημερομηνίας της οριστικής παραλαβής του συνόλου της
προμήθειας, καθορίζεται σε πέντε (5) έτη.
Ο συμμετέχων θα προσκομίσει
• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5)
έτη για τα είδη των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του εξοπλισμού της παρούσας, δέσμευση για την κάλυψη
οποιασδήποτε αστοχίας, αντικατάσταση ελαττωματικών μερών και αποκατάσταση της ασφαλούς
λειτουργίας των οργάνων εντός του χρόνου της εγγύησης. (Η εν λόγω εγγύηση δεν αφορά φυσιολογικές
φθορές λόγω χρήσης, βανδαλισμών, ή για λόγους ανωτέρας βίας)
• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου για την ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη
τουλάχιστον από την ημερομηνία λήξης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας)
• Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών του εργοστασίου κατασκευής των ελαστικών δαπέδων για την αντοχή και
ασφαλή χρήση των ελαστικών δαπέδων.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις
τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά
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πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

6.7

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Δεν προβλέπεται

Βουργαρέλι, 05-04-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ
ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΤΟΥΜΠΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ
Με την αριθμό πρωτ. 45/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

– ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

– ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

– ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΣΓΔ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1

– ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) (ΣΔΕΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

– ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ

– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

– Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 78/2018 ΜΕΛΈΤΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς,
δαπέδων (ανακρουστικές επιφάνειες) και λοιπών υλικών για την υλοποίηση νέας παιδικής χαράς του οικισμού
Κουκουλίων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
Προβλέπονται όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά, συμβατά με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.
Η νέα παιδική χαρά εντάσσεται στο υπό υλοποίηση νέο δίκτυο αειφόρων παιδικών χαρών, όπως προσδιορίζεται
στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2015-2019 του Δήμου και θα εναρμονίζεται με τις προδιαγραφές τις ισχύουσας
νομοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την
Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και
συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των
αναφερομένων στον προϋπολογισμό τιμών και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ 78/2018 εγκεκριμένης
Μελέτης.
Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
α) υπ’ αριθμ 78/2018 Μελέτη της Υπηρεσίας.
β) Δεν απαιτούνται λοιπές μελέτες και αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση της σύμβασης
γ) Η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και έχει εγγραφεί στον Κ.Α 70 7135.005 του προϋπολογισμού του
Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
δ
η νομιμότητα και πληρότητα των σχετικών εγγράφων της σύμβασης
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα
Απώτερος στόχος της σύμβασης αποτελεί η παιδική χαρά με τον προμηθευόμενο εξοπλισμό, στην ολοκλήρωσή
της να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία ως προς την ασφάλεια και την πληρότητα των απαιτούμενων
στοιχείων και εξοπλισμών. Προκειμένου να μπορεί να παραληφθεί το σήμα καταλληλότητας μετά την παράδοση
της προμήθειας, τα επιμέρους είδη της προκηρυσσόμενης σύμβασης αντιμετωπίζονται πως συνιστούν ένα
αδιαίρετο σύνολο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς και τις επιφάνειες πτώσης που
υπόκεινται σε αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθμ
78/2018 Μελέτη, υποχρεωτικά πραγματοποιείται έλεγχος της εγκατάστασης τους από διαπιστευμένο φορέα
ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος αυτός αφορά τόσο τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς, όσο και τις
επιφάνειες πτώσης τους, ως αδιαίρετο σύνολο. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση του συνόλου των
προς προμήθεια ειδών πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία. Ο ένας ανάδοχος είναι ο
μοναδικός υπεύθυνος συντονισμού, ώστε να επιτευχθεί η παράλληλη εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της
προμήθειας, και κυρίως, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε ζητήματα ασφάλειας.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Όλες οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ - υπ’ αριθμ 78/2018 Μελέτη της Υπηρεσίας και ειδικότερα στο ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και
ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.
Μεθοδολογία υλοποίησης
Θα ακολουθείται η απαιτούμενη αλληλουχία εργασιών ώστε να παραχθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό αντικείμενο
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Βλέπε παράγραφο 6.1 της παρούσας
Υπεργολαβία
Βλ. παράγραφο 4.4 της παρούσας
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
Οικισμός Κουκουλίων, Δ.Ε. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Βλέπε παράγραφο 6.2-6.4 της παρούσας
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Εγγυήσεις
Βλέπε
• Παράγραφο 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
• Παράγραφο 6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
• τεύχος ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ του Παραρτήματος Χ
• Παράγραφο 2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
Τροποποίηση Σύμβασης
Βλ. παράγραφο 4.5 της παρούσας
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση
Βλέπε παράγραφο 1.2 της παρούσας
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 39.500,00 €
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις
Βλέπε παράγραφο 5.1 Τρόπος πληρωμής της παρούσας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
σε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»
του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων
Κριτήριο αξιολόγησης:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση
ποιότητας - τιμής.
Συνολικός προϋπολογισμός: Τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (39.500,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι Σαράντα
οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (48.980,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%
Ημερομηνία :

/ /2018

Στοιχεία Οικονομικού Φορέα
Ονοματεπώνυμο:
ή Επωνυμία εταιρείας
ΑΦΜ
Διεύθυνση
Τηλέφωνα
Ηλεκτρονική δ/νση

Τ.Κ.

Με την παρούσα αίτηση, σας υποβάλλω φάκελο προσφοράς για την συμμετοχή μου στον συνοπτικό διαγωνισμό με
αρ. Πρωτ.……./……….2018 που προκήρυξε ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων για την για την «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»

Ο/Η αιτών/ούσα

Ημ/νία
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΞΗ:.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Κ.Α: 70 7135.005
CPV: 37535200-9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κωδικός
Αναφοράς
μελέτης

Προδιαγραφές

Υποχρεωτική
απαίτηση

Απάντηση

2.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2.2.3 Πληρότητα προσφοράς
α H πρόταση του διαγωνιζομένου λαμβάνει υπ όψιν τις
προδιαγραφές της μελέτης και ικανοποιεί τις
προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την
κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των
ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται με την Υ.Α. 27934/2014
(Β’ 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του
Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και
συμπληρωματικών της Υ.Α. 28492/2009 (Β’ 931).
2.2.4. Στοιχεία τεκμηρίωσης ολοκληρωμένης προσφοράς
α Υποβλήθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία των παραγράφων
2.2.4.i, 2.2.4.ii, 2.2.4.iii, 2.2.4.iv, 2.2.4.v, 2.2.4.vi, 2.2.4.vii,
2.2.4.viii του Τεύχους 2 της ……/2018 Μελέτης και το
περιεχόμενο τους συμφωνεί με τις προδιαγραφές
σύνταξης τους
β Eχουν ληφθεί υπ όψιν τα υφιστάμενα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του ωφέλιμου χώρου της παιδικής
χαράς, έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με την παρ.
2.2.3 του Τεύχους 2 της ……/2018 Μελέτης και έχουν
ληφθεί υπ όψιν οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για
όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν αποτυπωθεί στο
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΔΕΠ)
γ Η προσφορά πληρεί τις ζητούμενες δραστηριότητες που
θα καλύψει κατ ελάχιστον η παιδική χαρά στις ηλικιακές
ομάδες που απευθύνεται. Αναφέρατε τυχόν επί πλέον
δραστηριότητες

NAI

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

2.4.1. Άρθρο 1: Κούνια με κάθισμα "φωλιάς πουλιών" νηπίων και παίδων προσχολικής ηλικίας
2.4.1.i. Περιγραφή
NAI
2.4.1. ii. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
NAI
2.4.1.iii. Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής
NAI
2.4.1.iv. Στοιχεία τεκμηρίωσης
NAI
2.4.1.v. Πιστοποιήσεις
NAI

Παραπομπή
τεκμηρίωσης
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2.4.1.vi. Ενδεικτικές διαστάσεις:
2.4.1.vii. Αξία Προσφοράς

NAI

2.4.2. Άρθρο 2: Περιστρεφόμενο κωνικό χωροδικτύωμα αναρρίχησης παίδων σχολικής ηλικίας και εφήβων
2.4.2.i. Περιγραφή
NAI
2.4.2.ii. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
NAI
2.4.2.iii. Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής
NAI
2.4.2.iv. Στοιχεία τεκμηρίωσης
NAI
2.4.2.v. Πιστοποιήσεις
NAI
2.4.2.vi. Ενδεικτικές διαστάσεις:
NAI
2.4.2.vii. Αξία Προσφοράς
NAI
2.4.3. Άρθρο 3: Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων και παίδων προσχολικής ηλικίας
2.4.3.i. Περιγραφή
NAI
2.4.3.ii. Λειτουργικά χαρακτηριστικά
NAI
2.4.3.iii. Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής
NAI
2.4.3.iv. Στοιχεία τεκμηρίωσης
NAI
2.4.3.v. Πιστοποιήσεις
NAI
2.4.3.vi. Ενδεικτικές διαστάσεις:
NAI
2.4.3.vii. Αξία Προσφοράς
NAI
2.4.4. Άρθρο 4: Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 50 mm
2.4.4.i. Περιγραφή - υλικά κατασκευής
NAI
2.4.4.ii. Στοιχεία τεκμηρίωσης
NAI
2.4.4.iii. Πιστοποιήσεις
NAI
2.4.4.iv. Ενδεικτικές διαστάσεις
NAI
2.4.4.v. Αξία προσφοράς
NAI
2.4.5. Άρθρο 5: Κρήνη με διακόπτη έλεγχου ροής και δυνατότητα χρήσης από άτομα με ειδικές ανάγκες
2.4.5.i.
2.4.5.ii.

Περιγραφή - Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Δομικός σκελετός – υλικά κατασκευής

NAI
NAI

2.4.5.iii.

Αξία προσφοράς

NAI

2.4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2.5.1

2.5.2

Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν εν ισχύ την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού:
• Πιστοποιητικά
συμμόρφωσης
συστημάτων,
διαχείρισης ποιότητας ΕΝ/ISO 9001, περιβαλλοντικής
διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001, διαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας στο χώρο εργασίας OHSAS 18001,
ενεργειακής διαχείρισης EN/ISO 50001
ή άλλων
ισοδυνάμων για την δραστηριότητά τους, σε ισχύ
κατά την υποβολή της προσφοράς.
• Προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και οι
βεβαιώσεις για τις ετήσιες επιθεωρήσεις που τυχόν
απαιτούνται
Το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών δαπέδων
ασφαλείας διαθέτει εν ισχύ την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού:
• Πιστοποιητικά συμμόρφωσης συστημάτων,
διαχείρισης ποιότητας ΕΝ/ISO 9001 και
περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΝ/ISO 14001 και
διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας
OHSAS 18001 ή άλλων ισοδυνάμων, εν ισχύ την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στο πεδίο
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και οι
βεβαιώσεις για τις ετήσιες επιθεωρήσεις που τυχόν
απαιτούνται
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O κωδικός αναφοράς αντιστοιχεί στην αρίθμηση των παραγράφων του Τεύχους 2 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και οι προδιαγραφές στις αντίστοιχες περιγραφές
…………..…………….
/
O προσφέρων

/2018

(υπογραφή - σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΞΗ:.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το
Ε.Γ.Τ.Α.Α.
Κ.Α: 70 7135.005
CPV: 37535200-9

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)
Περιγραφή
Αριθμός Μονάδα Ποσότητα
Τιμολ
Μέτρησης

A/A
1

Κούνια με κάθισμα "φωλιάς πουλιών" νηπίων
και παίδων προσχολικής ηλικίας

1

ΤΕΜ.

1

2

Περιστρεφόμενο
κωνικό
χωροδικτύωμα
αναρρίχησης παίδων σχολικής ηλικίας και
εφήβων

2

ΤΕΜ.

1

3

Πολυλειτουργική σύνθεση νηπίων και παίδων
προσχολικής ηλικίας

3

ΤΕΜ.

1

4

Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 50 mm

4

M2

120

5

Κρήνη με διακόπτη έλεγχου ροής
και
δυνατότητα χρήσης από άτομα με ειδικές
ανάγκες

5

ΤΕΜ.

1

Τιμή
Μονάδας

Αξία

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ανευ Φ.Π.Α) :

……………………………………………………….……………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………

……/……/2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΣΓΔ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V_1 - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) (ΣΔΕΠ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΤΕΥΔ]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ................................................................................
Κατάστημα ..............................
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ...............
ΕΥΡΩ ..................................
Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ............................. ΕΥΡΩ......................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ............
(και ολογράφως) .......................... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας
...........................ΑΦΜ............................,
οδός......................................., αριθμός ..............., ΤΚ........................ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)
............................... , (2) ..................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση
από αυτή των όρων της Σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την προμήθεια: “……………………………………” προς
κάλυψη αναγκών του ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ......................... ΕΥΡΩ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την........................................... (Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να
καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου
παράδοσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 6.1 των όρων διακήρυξης)
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙIΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Βουργαρέλι / /201
Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού …………….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ………………… € ( με Φ.Π.Α.)

Για εκτέλεση Της προμήθειας: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ»
προϋπολογισμού μελέτης: …………… Ευρώ, της ΣΑΕ 082/1 με ενάριθμο έργου με κωδικό 2016ΣΕ08210021 και
κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949112
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

της Ελλάδας 2014 - 2020» με

Στο Βουργαρέλι σήμερα ….η του μηνός ………… του έτους Δύο Χιλιάδες
(201 ) ημέρα …………, στα Γραφεία
του Δικαιούχου ……………. , (Α.Φ.Μ ……………………., ΔΟΥ …………………….., email …………….) οι κάτωθι υπογράφοντες :
α.

………………………, Δικαιούχος …………….., ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δικαιούχου
[ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου με αριθμό …………..
έγκρισης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής
του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου,

β.

………………………., κάτοικος …………….., ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εταιρείας
«……………………………» με έδρα την …………………….., (οδός ………………….………….αριθμός………., Ταχ. Κωδ.:………
τηλ.:……………….., Φαξ: ……………, E-mail:……………………..), με Α.Φ.Μ. (Εταιρείας).:……………………… της
Δ.Ο.Υ.:………………….. , σύμφωνα με το ………………………… Φ.Ε.Κ. ίδρυσης της Εταιρείας………….. ή το Κοινοπρακτικό
έγγραφο με αριθμό …………….
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, κ. ………………………………………… Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, καλούμενος στο εξής
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
i.
ii.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 καθώς και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν.
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iii. Την μελέτη με αριθμ. ……….. και τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ» που
θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που
την συνοδεύουν.
iv.
Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. …………… του ................... του αρμόδιου
οργάνου.
v.

Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου ………………………..

vi.

Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………………..του .................... του αρμοδίου οργάνου, με την οποία

δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
vii.
Την απόφαση …………… του αρμοδίου οργάνου έγκρισης των συμβατικών τευχών.
viii. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία
«…………………………» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά μέση έκπτωση ……… εκατοστά ……%).
ix. Την απόφαση ……………. του αρμοδίου οργάνου ………………….. με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του
Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «………………………………» και το με αριθμ. Πρωτ. …………….έγγραφο της
…………. ……………… για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
x..................................................................................................................Την
απόφαση
με
αριθμό
πρωτ.:……………… του αρμοδίου οργάνου..................................................... με την οποία δόθηκε η έγκρισης
ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
xi. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
xii. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι …………………. ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι …..% επί
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
xiii. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που
αναλύεται ως εξής
Προυπολογισμός προσφοράς
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

xiv. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης
εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών
όρων και τη διοίκηση του έργου.
xv. Τον προϋπολογισμό του Δήμου ……………………………………… όπου στο Κ.Α. ………………….. είναι γραμμένη πίστωση
ποσού …………………. η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ
στη δεύτερη των συμβαλλομένων εταιρεία ……………………………………… καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ» στην οποία αναδείχθηκε
τελικός μειοδότης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω και τις ισχύουσες νομοθετικές και λοιπές διατάξεις και
σύμφωνα με την από ……………… τεχνική και οικονομική προσφορά που κατέθεσε για ποσό #.....................# € πλέον
Φ.Π.Α. 24% .
Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «……………………………………» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :
i

Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 καθώς και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν.
ii Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύουν.
iii Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που
μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της
παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση
εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
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iv .
Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον
παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
v Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό ………………………..

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. …………………………… και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε
υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ
α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του
έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ………………………… και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα
σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμος 4412 (ΦΕΚ Α'
147/08-08-2016). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν που ισχύουν για την υπόψη
σύμβαση.
γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την
κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη
του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν
τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν
προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ
αιτίας αυτού του λόγου.
ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί
μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για
οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει
υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της
περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας
του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών,
και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων
εκσκαφών.
ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από
την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους
όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται
ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα
και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
(3)

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης,
η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΠΟΣΟ
(σε Ευρώ)

1
ΣΥΝΟΛΟ
Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.
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(4)

Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης
και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε
…………………. ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

(5)

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (……………………………), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6)

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης
και το άρθρο ....... του Π. Δ........... ή του Νόμου ...... και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του
ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020. (

(7)

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις
Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου,
νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά
τεύχη.

(8)

Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της
υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

(9)

Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη
του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η
προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε ..............
γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ……………… (…..) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ...............
( ………………..) κοινοποιούνται προς την αρμόδια …………………Υπηρεσία ……………………….., ένα (1) αποστέλλεται στην
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» ή στον Ε.Φ.Δ
.....................................................................................................................................................................................
, ενώ τα άλλα ……………………. (………………….) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

………………… , ……/……/………..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Δικαιούχος …………..

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : 6145
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ, 470.45
- Αρµόδιος για πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
- Τηλέφωνο:2685360225
- Ηλ. ταχυδροµείο: info@ dhmosktzoumerkwn.gr
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): http://www.dhmosktzoumerkwn.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV):
"Εξοπλισµός παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Κουκουλίων" - CPV 37535200-9
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : προµήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή
µεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός
φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση
συµβάσεων
στο
πλαίσιο
προγραµµάτων
προστατευόµενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων
εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή
µειονεκτούντων
εργαζοµένων
ανήκουν
οι
απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι
εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το
µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

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

α) [……]

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

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

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

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

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

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

Απάντηση:

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

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

6
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού

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

Απάντηση:

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

Σε

περίπτωση

καταδικαστικής

απόφασης,

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

β) [……]
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]19
ο [] Ναι [] Όχι
7
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οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν21:
[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [ ] Ναι [ ] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης22,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι
-[ ] Ναι [ ] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 24
[……][……][……]

9

ΑΔΑ: 66Η5ΩΕ2-36Θ

19PROC004740607 2019-04-05

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

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

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

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

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

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

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

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

Απάντηση
[…]

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

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

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

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

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

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

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

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

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

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών:
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
18
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υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων,
επαληθευόµενη µε παραποµπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν: [….............................................]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν [……] [……]
όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα
απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να προσκοµιστούν [……] [……]
όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να
υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν
να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν
για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων µε
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά ή λοιπές
µορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για
καθένα από αυτά αν ο οικονοµικός φορέας διαθέτει
τα απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν ορισµένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές µορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται
ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]46
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

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

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