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1.

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.1

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο

Δπσλπκία
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Υψξα
Κσδηθφο ΝUTS
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL)
Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν (URL)

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ
ΚΤΛΗΣΔΗΟ
ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2
ΥΗΟ
82132
ΔΛΛΑΓΑ
EL 413
2271350258
2271044311
promithion@xioshosp.gr
Β.ΠΑΓΟΤΓΖ
www.xioshosp.gr

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» είλαη ΝΠΓΓ θαη αλήθεη
ζην Τπνπξγείν Τγείαο.
Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην Διιεληθφ.
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο
α)
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www.xioshosp.gr θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr
ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..
β)
Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ.. (πζηεκηθφο αξηζκφο 92947)
γ)
Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε: www.xioshosp.gr
1.2

ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε

Δίδνο δηαδηθαζίαο
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.
Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο
Ζ δαπάλε γηα ηελ πίζησζε βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ΚΑΔ 1611 θαη
ΑΑΜΓ 1052/23-6-20 (ΑΓΑ: ΧΣ4Υ469073-ΤΗΒ)

ελίδα 4

20PROC007196045 2020-08-19
πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

1.3

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ΚΑΤΙΜΧΝ (ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ) γηα ην
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ θαη ησλ θνξέσλ επζχλεο ηνπ (ΚΔΦΙΑΠ θαη ΦΤΥΑΡΓΧ) κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ επί ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο κέζεο
ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο.
Σν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 160.000,00 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17% γηα έλα έηνο κε δηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ
Γ.
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV
09135100-5 ) θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
Δηδψλ – Πνζφηεηεο)
Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο .

Θεζκηθό πιαίζην

1.4

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο ηζρχεη θαη ηηο θαη΄
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
-

-

-

-

Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην
ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007
(Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007 -2013»,
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161)
θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7
ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
Σνπ λ. 3886/2010 (Α' 173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα
Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
Σνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθό
θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Σνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
Σνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
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-

-

-

Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
Σν ΠΓ 39/17 «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ».
Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ’ αξηζκφλ 56902/215//02-06-17 (Β’
1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..).».
Σελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ππ’ αξηζκφλ 57654//23-05-17 (Β’ 1781)
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.»
Σελ απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ππ’αξηζκ. 1191 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο
Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο
ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016»

-

Σνπ Ν.4542/1-6-2018 Ρπζκίζεηο ΔΚΑΠΤ

-

Σνπ Ν.4605/2019 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412 – πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ

-

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο
θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη
θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ
δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.

-

ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο απφ άπνςε ζθνπηκφηεηαο
κε ηελ αξ.15/21-05-20 απφθαζε Γ..

-

1.5

ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ κε ηελ αξ.22/17-07-20 απφθαζε Γ..,
Σελ κε αξ.22/17-07-20 απφθαζε ηνπ Γ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ.

Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 02-09-20 θαη ψξα 23:00 κ.κ
Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr , ηελ 08-09-20, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ
1.6

Γεκνζηόηεηα

Α. (Γηαηεξείηαη κφλν γηα ιφγνπο αξίζκεζεο)
Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).
Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ
Δ..Ζ.ΓΖ..: http://www.promitheus.gov.gr,
Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηελ Δθεκεξίδα ΥΗΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ.
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)
Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε
(URL) www.xioshosp.gr
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Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ
Ζ δαπάλε ηεο δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ
Ν.3547/07 άξ.4 θαη Ν.3801/09 άξ.46.
1.7

Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο
απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη
ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο,
αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.
2.
2.1

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο είλαη ηα αθφινπζα:
1.
2.
3.
4.

ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
ιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ην αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο
πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο
ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα
νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί
(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ
εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε
κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ
εμεηάδνληαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα
ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
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α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ.
ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
2.1.4 Γιώζζα
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984
(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν..
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε
ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα
κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν
αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ
νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ
λα ππνβάιινληαη θαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηεκέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε
εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ.
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ θαη επί πνηλή απφξξηςεο ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ
εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ
ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια
ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε
πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
ε) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ζ) ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο
εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο
εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
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2.2

Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.
3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην
πνζφ ησλ 2.735,00 επξώ.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 07/04/2021 άιισο ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα
παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο
εθηέιεζεο.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ λ.4497/2017 (Α΄171)
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ
πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
2.2.3.1. ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
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β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο
31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη,
αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ
L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.)θαη
IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’
ειάρηζηνλ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε
απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.
2.2.3.2 α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
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των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ
πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ,
είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο
2.2.3.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο.
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ
απφθαζε.
2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.
4412/2016.
2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Κξηηήξηα Δπηινγήο
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ
λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ
εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε
ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα
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επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ειάρηζην γεληθφ θχθιν εξγαζηψλ γηα ηα ηξία
ηειεπηαία έηε ίζν κε ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κε ΦΠΑ.
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θαηάινγν θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία .
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
αληίζηνηρα ISO
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
ηα πιαίζηα αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ
επηηξέπεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζε ππεξγνιάβν.
Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πξνζθνξάο απφ ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο
ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο
θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα
Παξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α
ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε
επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη
(www.hsppa.gr ).
Σν ΣΔΤΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην
νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο
παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν
Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ
άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016.ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε
απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη
θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη
πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη,
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4.Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα
ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο
εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή
ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) ή ΣΔΤΓ αληηζηνίρσο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο
νηθνλνκηθνί πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1,
β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή
ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα
θαηαβάιεη εηζθνξέο.
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν
πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ
ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο
θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.
Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή
πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο
ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ
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νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2
θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4.Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη
νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ
νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί
ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016.
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. τθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Σοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά,
κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν
θαηάιιειν έγγξαθν.
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ
θαηάινγν θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα ελ ηζρχ ζρεηηθά
πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ,
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του . τισ
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λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν
υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ VII του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.
2.3

Κξηηήξηα Αλάζεζεο

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

2.4

Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε γηα ην ζχλνιν ηεο
πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
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Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά
είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο,
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.
2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη
απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ
πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε
2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α.
56902/215 “Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή
πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.
2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα
αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν
πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα.
(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.
Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο
πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16
. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή
εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο
αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά
ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγόκελνπ
ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε
ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]
2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο,
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην,
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θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.
Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε
έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη
λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά
είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ
ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε
θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille).Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία
θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη
νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
πεξηιακβάλνπλ:
α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79
ηνπ λ. 4412/2016 ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο
ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ
doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο
δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα II),
β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο (Δηδηθνί φξνη) -Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ
Παξαξηήκαηνο Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα, άδεηεο θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα
αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα.
ηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ
επηηξέπεηαη λα αλαζέζνπλ ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο.
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα. Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί
λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν
“νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα
ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζε κνξθή pdf.]
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ, ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. (παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016)
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ έπ
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απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη
ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο
φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016).
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ
απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή,
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην
φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ
νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο
ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο),
2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2
(Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο,
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1.
ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016,
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο
πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο
θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,
ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

3.1

Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:
1. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»
ζηηο 08-09-20 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ
2. Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, αλά ζηάδην, θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην
απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ
πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα
έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ.
Δηδηθφηεξα :
α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα
απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα
κέιε ηνπ νξγάλνπ.
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη
εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε
ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ.
δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη
αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, , ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
πξνο έγθξηζε.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα
αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ.
4412/2016
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ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία
κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.
Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη
ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη ηα
απνηειέζκαηα όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο
ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ.
Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4
ηεο παξνύζαο.
3.2

Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ
αλαδόρνπ

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ
(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. ηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ
ειεθηξνληθή ππνγξαθή.
Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε.
Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη
δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ
πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα
παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
θαηαηέζεθαλ.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ , θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή
ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη
νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα
πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο
φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο
κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζύληαμε πξαθηηθνύ ηελ
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο
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είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
3.3

Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Σα ζννομα αποτελζςματα
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα εξισ:
α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,
και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει
τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
3.4

Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή
είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε
πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο
πξνζθπγήο είλαη:
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο
γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
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ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15)
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ
ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ
Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη
ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..
Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο
ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή
αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε
άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ
δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ
ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή
ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο
πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ
ΑΔΠΠ.
Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ
εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο
θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν
αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.
3.5

Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο
ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο
θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη
ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή
εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή
παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο γίλεηαη
κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
4.2

πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.
4.3

Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ
δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο
θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
4.4

(δηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο)

4.5

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ
4.6

Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ λ.4412/16.
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5.
5.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Σξόπνο πιεξσκήο

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν
Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνκήζεηαο..
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη
θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ
έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν
44 ηνπ Ν.4605/19)
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο,
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016).
δ) 2% ππέξ νξγαληζκψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ ππνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο (κεηά ηελ αθαίξεζε
φισλ ησλ παξαπάλσ θξαηήζεσλ πιελ ηνπ θφξνπ).
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ’
απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο αμίαο 1% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
5.2

Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο

5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη
απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ
δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη απηά κέζα
ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν
206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ:
α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε.
β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο:
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο
5.2.2. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/16, επηβάιιεηαη
πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.
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Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ,
ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο
απηψλ.
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα
ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο
θφξησζεο - παξάδνζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα
κέιε ηεο έλσζεο.
5.3

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.
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6.
6.1

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ
Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ

6.1.1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο κέζα ζηνλ ρξφλν
παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζην ρψξν πνπ ζα ηνπο
ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, κε έμνδα, επζχλε θαη
κέξηκλα ηνπ ηδίνπ.
Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 2 (δύν) εξγαζίκσλ εκεξώλ απφ ηελ εκεξνκελία
απνζηνιήο ζηνλ αλάδνρν ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ αξκφδηα επηηξνπή
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη ζρεηηθά πξσηφθνιια
παξαιαβήο.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη
αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.
6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ
ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο.
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην
πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ κία (1) εξγάζηκε εκέξα λσξίηεξα.
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε
εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο
πξνζθνκίζηεθε.
6.2

Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ηα νξηδφκελα ζηελ ζχκβαζε. Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ
δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ –
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο.
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν.
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε
ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε
απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο, κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
208 ηνπ Ν.4412/16.
Σν απνηέιεζκα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε.
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Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα
απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο.
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε
απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη
ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή
ηνπ αλαδφρνπ.
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα
κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ
παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ
6.3

Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθό

Βάζεη άξζξσλ 210 έσο 212 ηνπ λ.4412/16.
6.4

Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε

6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή.
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ
αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν
ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3
ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.
Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ

ΔΛΔΝΗ ΚΑΝΣΑΡΑΚΗ
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7. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αληηθείκελν ζύκβαζεο & Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδώλ – Πνζόηεηεο

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ΤΓΡΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ (Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο)
2. Σν εθηηκψκελν πνζφ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 136.752,13€ ρσξίο ΦΠΑ θαη 160.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 17%.
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ- ΠΟΟΣΗΣΧΝ- Π/Τ
Α/Α
1

ΚΑΤΙΜΑ
Πετρζλαιο κζρμανςθσ

ΠΟΟΣΗΣΕ

Π/Τ

195.360,18lt

160.000,00

Πξνζθνξέο δχλαηαη λα δνζνχλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Ζ ηζρχο ηεο ζχκβαζεο άξρεηαη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζην ΚΖΜΓΖ θαη ιήγεη έλα έηνο κεηά.
Παξαηάζεηο: ε ζχκβαζε πνπ ζα πξνθχςεη κπνξεί λα παξαηαζεί γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
ΜΔΡΟ Β- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
I.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάτωκι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αφοροφν τθν ετιςια προμικεια πετρελαίου κζρμανςθσ και
κίνθςθσ για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χίου. Οι απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ φαίνονται ςτον
παρακάτω πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑ 1

Α/Α
1

ΚΑΤΙΜΑ
Πετρζλαιο κζρμανςθσ

Σα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ πρζπει να είναι ποιότθτασ όμοιασ με
εκείνθ που παράγουν τα κρατικά διυλιςτιρια και να πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ που τίκενται από τθν
κείμενθ νομοκεςία. Επίςθσ το πετρζλαιο κίνθςθσ DIESEL πρζπει να είναι απαλλαγμζνο από άλλεσ
προςμίξεισ από νερό και φυςικά ςε καμία περίπτωςθ δεν πρζπει να υπάρχει ανάμιξθ με πετρζλαιο
κζρμανςθσ.
Σο Γενικό Νοςοκομείο Xίου διατθρεί το δικαίωμα να αποςτζλλει δείγματα από τα καφςιμα ϊςτε να
ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ςτο Γενικό Χθμείο του
Κράτουσ.
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ε ότι αφορά ςτο πετρζλαιο κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ:
1. Θ Κ.Τ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/Β/1-3-1978) : Περί ςυμπλθρϊςεωσ τθσ υπ' αρικ. 49073/14-10-75
κοινισ αποφάςεωσ των Τπουργϊν υντονιςμοφ και Προγραμματιςμοφ, Δθμοςίασ Σάξεωσ και
Βιομθχανίασ «περί ςυγκροτιςεωσ υνεργείων Ελζγχου καυςτιρων πετρελαίου Κεντρικϊν
Θερμάνςεων κτιρίων».
2. Θ Κ.Τ.Α. 105/1996 (ΦΕΚ 570 Β’/16-7-1996) : Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ
πετρελαίου κζρμανςθσ.
3. Θ Κ.Τ.Α. 1166/1993 (ΦΕΚ 336 Β’/5-5-1994) : Προδιαγραφζσ & μζκοδοι ελζγχου πετρελαίου
κίνθςθσ.
4. Θ Κ.Τ.Α. 181053/960/1984 (ΦΕΚ 204 Β’/3-4-1984) : Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ανιχνευτϊν
διαχωριςτικισ επιφάνειασ πετρελαίου / νεροφ.
5. Θ Κ.Τ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536 Β’/26-8-1992) : Μζτρα για τον περιοριςμό τθσ
εκπομπισ αερίων και ςωματιδίων.
6. Θ Κ.Τ.Α. 355/2000 (ΦΕΚ 410 Β’/11-4-2001) : Πετρζλαιο κίνθςθσ, προδιαγραφζσ και μζκοδοι
ελζγχου
7. Θ Κ.Τ.Α. 467/2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του
πετρελαίου κζρμανςθσ.
8. Θ Κ.Τ.Α. 468/2002 (ΦΕΚ 1273 Β’/5-9-2003) : Διαδικαςίεσ χρωματιςμοφ και ιχνθκζτθςθσ
πετρελαίου κζρμανςθσ.
9. Θ Κ.Τ.Α. 470/1993 (ΦΕΚ 496 Β’/7-7-1993) : Προδιαγραφζσ πετρελαίου κερμάνςεωσ.
10. Θ Κ.Τ.Α. 81160/8611/1991 (ΦΕΚ 574 Β’/25-7-1991) : Μζτρα για τον περιοριςμό των
εκπομπϊν αερίων και ςωματιδίων.
11. Θ Κ.Τ.Α. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465 Β’/18-6-1996) : υμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ τθσ
οδθγίασ 96/1/ΕΟΚ.
Για όλα τα είδθ καυςίμων κα ιςχφουν και τα κάτωκι :
1. Θ Κ.Τ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44 Β’/23-1-1989) : Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υγρϊν καυςίμων για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ.
2. Θ Κ.Τ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383 Β’/9-9-2004) : Σροποποίθςθ τθσ Α.Χ.. 340/2000 απόφαςθσ

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗ
Οι παροφςεσ προδιαγραφζσ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τισ οποίεσ πρζπει να πλθροί το
πετρζλαιο κζρμανςθσ, το οποίο προορίηεται να χρθςιμοποιθκεί ςε καυςτιρεσ εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ
ςχεδιαςμζνουσ να λειτουργοφν με αποςτάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρζλαιο κζρμανςθσ κα
είναι μίγμα υδρογονανκράκων κακαρό, διαυγζσ και δε κα περιζχει νερό ι άλλεσ ξζνεσ φλεσ ςε ποςοςτά
μεγαλφτερα από τα προβλεπόμενα από τθν απόφαςθ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου 467/2002
«Προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κερμάνςεωσ». Οι εν λόγω υδρογονάνκρακεσ κα
είναι αποςτάγματα πετρελαίου ι προϊόντα πυρόλυςθσ ι και μίγματα αυτϊν ςε τζτοιεσ αναλογίεσ, ϊςτε να
πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παραπάνω απόφαςθσ.
Γενικότερα, οι ιδιότθτεσ του πετρελαίου κζρμανςθσ κα είναι αυτζσ που προβλζπονται από τθν
κείμενθ νομοκεςία και περιγράφονται ςτθν παραπάνω απόφαςθ. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ ζχει χρϊμα
κόκκινο και περιζχει ιχνθκζτθ solvent yellow 124, όπωσ περιγράφεται ςτθν 468/2002 απόφαςθ του
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Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου, ςε ποςοςτό 6 χιλιοςτόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματιςμόσ και
θ ιχνθκζτθςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται ςφμφωνα με τθν
προαναφερόμενθ απόφαςθ. Θ ζνταςθ του χρωματιςμοφ κυμαίνεται από ASTM No 3 ζωσ ASTM No5.
Οι προβλεπόμενεσ προδιαγραφζσ και μζκοδοι ελζγχου του πετρελαίου κζρμανςθσ, πάντα
ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 467/2002. παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ 2,3:

ΠΙΝΑΚΑ 2

Παράμετροσ

Μονάδεσ

Όρια
Ελάχιςτο

Δείκτθσ κετανίου

Μζκοδοι Ελζγχου
Μζγιςτο

40,0

EN ISO 4264
EN ISO 3675

Πυκνότθτα (15οC)

Kg/m3

Να αναφζρεται

EN ISO
12185/1996

θμείο ανάφλεξθσ

O

C

55

-

EN ISO 22719

%m/m

-

0,30 (α)

EN ISO 10370

Σζφρα

%m/m

-

0,02

EN ISO 6245

Νερό και απόςτθμα

%(v/v)

-

0,10

ASTM D1796

Ανκρακοφχο υπόλειμμα
(επί 10% υπολείμματοσ
απόςταξθσ)

Διάβρωςθ χάλκινου
ελάςματοσ (3 ϊρεσ)

Κλάςθ 3

EN ISO 2160
EN ISO 14596

Περιεκτικότθτα ςε κείο

%m/m

-

0,20

EN ISO 8754
EN 24260

Ιξϊδεσ ςτουσ 40 oC

mm2/s

-

6,00

EN ISO 3104

Απόςταγμα ςτουσ 350οC

%(v/v)

85

-

EN ISO 3405/1998

ΠΙΝΑΚΑ 3

Παράμετροσ

Μονάδεσ

Όρια
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Κατθγορία Α

Κατθγορία C

-

-5

Θερμοκραςία απόφραξθσ
Ψυχροφ
φίλτρου,C.F.P.P.
(Cold Filter Plugging

O

C

EN 116

Point) (α)
ASTM D97
θμείο ροισ

O

C

0

-9

ASTM D 5950
ISO 3016

1. Όπου:
Κατθγορία Α (Θερινι περίοδοσ) : Από 1 / 4 ζωσ 30 / 9 κάκε ζτουσ.
Κατθγορία C (Χειμερινι περίοδοσ) : Από 1 / 10 ζωσ 31 / 3 κάκε ζτουσ.
Θ δειγματολθψία του πετρελαίου κζρμανςθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ 13/85
απόφαςθσ του Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ι των προτφπων EN ISO 3170 ι EN ISO
3171 και τα δείγματα εξετάηονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των ευαλλοίωτων ειδϊν, όπωσ προβλζπεται
ςτθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ κα πρζπει να κατακζςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
1. Άδεια λειτουργίασ τθσ Επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3054/2002 (Άδεια εμπορίασ
καυςίμων).
2. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο άδειασ κυκλοφορίασ, κακϊσ και επικυρωμζνο Πρωτόκολλο
Ογκομζτρθςθσ των βυτιοφόρων που κα χρθςιμοποιθκοφν.
3. Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων των βυτιοφόρων.
4. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει ιδιόκτθτο βυτιοφόρο για τθν μεταφορά του πετρελαίου
κζρμανςθσ, ι να εκμιςκϊνει βυτιοφόρο Δθμοςίασ Χριςεωσ.
Σα παραπάνω δικαιολογθτικά κα αφοροφν όλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςει ο προμθκευτισ
για τα οποία ιςχφουν όςα ρθτά ορίηονται ςτο Άρκρο 289 τθσ Αγορανομικισ Διάταξθσ 7 /2009.
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ κα παραδίδεται ςτισ δεξαμενζσ των κτιρίων από τον προμθκευτι, κατόπιν
ειδοποίθςθσ του από τον υπεφκυνο του ιδρφματοσ. Θ παραλαβι κα γίνεται από τθν αρμόδια
επιτροπι παραλαβισ καυςίμων του ιδρφματοσ, θ οποία είναι και υπεφκυνθ για να ορίςει τον τρόπο
παραλαβισ. Ο υπεφκυνοσ του ιδρφματοσ κακορίηει τισ ποςότθτεσ που κα προμθκευτεί το ίδρυμα
κακϊσ και τθν ςειρά πλιρωςθσ των δεξαμενϊν.
2. Χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται οι δφο θμζρεσ κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ.
3. Θ παράδοςθ των καυςίμων κα γίνεται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ κατόπιν ςυνεννοιςεωσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: [Γ.Ν.ΧΙΟΤ ΚΤΛΙΣΕΙΟ]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *.......+
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ 2 ΧΙΟ 82132]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Β.ΠΑΓΟΤΔΘ]
- Σθλζφωνο: *2271350258]
- Θλ. ταχυδρομείο: *promithion@xioshosp.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.xioshosp.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [09135100-5]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Πλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι:
Σθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθ;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

[ + Ναι *+ Όχι

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

*…...............+
*….+

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+
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βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογο:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

δ) *+ Ναι *+ Όχι

ε) *+ Ναι *+ Όχι

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσ;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝi
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Όχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Όχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ·
2. δωροδοκία
3. απάτθ
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ·
6.

παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων.

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Όχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ,
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν
από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω
(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ
οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το
μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να
ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Εάν ναι, αναφζρετε:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+ii
ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Όχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
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(«απηνθάζαξζε»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Όχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι
-*+ Ναι *+ Όχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Όχι
να Εάν
ναι,
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

να

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Όχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Όχι
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισiii
:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ
ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έρεη δηαπξάμεη ν οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
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Έρεη

ζπλάςεη

ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Όχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε
ηπρφλ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνiv, λόγω τθσ

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Όχι

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή *+ Ναι *+ Όχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Όχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Όχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
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απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
υντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Όχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα
φορζασ δθλϊνει ότι:

ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a
του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Όχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Όχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσ
που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία)
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων):
*……+*……+*……+
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5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Περιγραφι

ποςά

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*....……+

*+ Ναι *+ Όχι

*+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Όχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
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ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Όχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Όχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικά, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Όχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονται, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΘΕΜΑ: «Προμικεια υγρϊν καυςίμων (πετρζλαιο κζρμανςθσ) του Γ.Ν. Χίου με θλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνιςμό»

Σθσ

επιχείρθςθσ

…………………………………,

ζδρα

……………….,

οδόσ

………………….,

αρικμόσ

……,

ΑΦΜ…………………, ΔΟΤ……………, τθλζφωνο ………., FAX………..
Σα προςφερόμενα καφςιμα είναι από τθν εταιρεία:
…………………………………………………………………………………………
Σα υπό προμικεια υγρά καφςιμα κζρμανςθσ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» και των φορζων
ευκφνθσ του (ΨΤΧΑΡΓΩ & ΚΕΦΙΑΠ) είναι ποιότθτασ όμοιασ µε εκείνθ που παράγουν τα κρατικά
διυλιςτιρια και ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ.

ΕΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ
Α/Α
1.

ΠΟΟΣΗΣΑ
ΛΙΣΡΑ

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ1
ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ
ΟΛΟΓΡΑΦΩ

Πετρζλαιο
κζρμανςθσ

….…..%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 160.000,00 € με ΦΠΑ

Αποδζχομαι δε ότι το Γ.Ν. Χίου «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» μπορεί οποτεδιποτε να αποςτζλλει δείγματα από τα
καφςιμα, ϊςτε να ελζγχεται τόςο θ ποιότθτα, όςο και το αν πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ, ςτο
Γενικό Χθμείο του Κράτουσ.
…../…./2020
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ

1

θμειϊνεται ότι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ είναι επί τθσ τρζχουςασ διαμορφοφμενθσ λιανικισ
τιμισ του καυςίμου τθν θμζρα παράδοςθσ ςτθν ζδρα του Γ.Ν Χίου
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ –
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
Σα ππφ πξνκήζεηα πγξά θαχζηκα
ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ θαη ησλ
θνξέσλ επζχλεο ηνπ (ΦΤΥΑΡΓΧ &
ΝΑΗ
ΚΔΦΗΑΠ), πξέπεη λα είλαη πνηφηεηαο
φκνηαο κε εθείλε πνπ παξάγνπλ ηα
θξαηηθά δηπιηζηήξηα.
Γηα ηα θείκελα ζε ρεκηθή εμέηαζε
είδε, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο
ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηνπ Γεληθνχ
Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Γηα ηα
ππφινηπα είδε ηζρχνπλ φζα
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αγνξαλνκία.
ΔΛΔΓΥΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ έρεη ην
δηθαίσκα λα απνζηέιιεη, φζεο θνξέο
θξίλεη αλαγθαίν, δείγκαηα ζην Γεληθφ
Υεκείν ηνπ Κξάηνπο (αλάινγα κε ην
είδνο), γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
πνηφηεηαο ή ηεο πξνέιεπζεο. Σα
δείγκαηα ζα ιακβάλνληαη παξνπζία
ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε ζρεηηθή
δηαδηθαζία
(ιήςε
δείγκαηνο,
απνζηνιή ζην Γ.Υ.Κ. θιπ.) ζα
βαξχλνπλ ηνλ ίδην.

ΝΑΗ

ΝΑΗ
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