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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ
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Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ :
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για την
προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τη κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών
του
∆ήµου1
Μήλου,
προϋπολογισµού2i
140.195,10
€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-092011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-032014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143/Α/28-062014) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1
2

Του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου η της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Κάτω των ορίων του άρθρου 5 Βιβλίου Ι και 235 Βιβλίου ΙΙ( συνυπολογιζόµενου του δικαιώατος προαίρεσης )
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11. Το Π.∆.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α),
12. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
13. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 µε βάση την οποία η
δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δηµοσίευσης
στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης η
οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017
τ.Β )
14. Την µε αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’ )
«Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης.
15. Την µε αρ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» ,
16. Την αριθµ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση
«Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης » (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 4 του
Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
17. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες
συµπλήρωσης Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου
79 παρ. 4 Ν. 4412/16
18. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές
που αναφύονται από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται µετά
την 26/6/2017 καθώς και τις διατάξεις του Π.∆ 39/17 «Κανονισµός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ)»
19. Τη σχετική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που περιλαµβάνει τον ενδεικτικό ετήσιο
προϋπολογισµό της προµήθειας µε Α.Π. 337/26-01-2017 και τις ενδεικτικές τιµές
καυσίµων µε ηµεροµηνία 20/09/2017 του πρατηρίου υγρών καυσίµων του Υπουργείου
Ανάπτυξης που παραµένουν στα ίδια επίπεδα
20. Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ
17REQ002004180 2017-09-27
21. Την αριθ. 195/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μήλου µε θέµα: «Έγκριση
διενέργειας της προµήθειας καυσίµων και καθορισµός του τρόπου ανάθεσης»
22. Την αριθ. 19/2017 απόφαση ∆Σ του Γηροκοµείου Μήλου «Η Αγία Ελένη Αντωνίου και
Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου»
23. Την αριθ. 81/2017 απόφαση ∆Σ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Μήλου
24. Την αριθ. 3/2017 απόφαση ∆Σ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
µε το σχετικό έγγραφο µε Α.Π. 25/20-09-2017
25. Την αριθ. 5/2017 απόφαση ∆Σ της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης µε το σχετικό έγγραφο µε Α.Π. 25/20-09-2017
26. Την αριθ. 8/2017 απόφαση ∆Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μήλου µε το
σχετικό έγγραφο µε Α.Π. 68/21-09-2017
27. Την 146/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μήλου µε Α∆Α:
6Φ92ΩΚΩ-2ΨΟ
28. Για τη δέσµευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: “Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης”
για τα έτη 2017 και 2018 µε αριθ. 145/2017 (Α∆Α: Ω483ΩΚΩ-ΓΡΣ) και απόφ.
∆ιάθεσης Πιστώσεων µε αριθ. 146/2017 (Α∆Α : 6Φ92ΩΚΩ-2ΨΟ) και έχει εγκριθεί
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α) η διάθεση πίστωσης ποσού 20.674,10 € για το τρέχον έτος 2017 σύµφωνα µε την
αναληφθείσα A.Α.Υ 377/2017.
β)οι τεχνικές προδιαγραφές και
γ)καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προµήθεια µε τίτλο «προµήθεια
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
29. Το ΕΓΚΡΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ
17REQ002083264
30. Τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων για την προµήθεια
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει
τιµής3 για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια4«ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
για τα έτη 2017 και 2018 για τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων5,
προϋπολογισµού 140.195,10 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει
τους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.) ως εξής:
ΟΜΑ∆Α Α΄
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
∆ΑΠΑΝΗ
Κ.Α.Ε
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΤΩΝ 2017 και 2018

ΠΟΣΟΝ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

19.080

28.773,87

6905,73

35.679,60

32.950

39.593,15

9.502,35

48.723,00

40.250

38.627,02

9.270,48

47.897,50

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

091321004
091341008
091351005

Αµόλυβδη
βενζίνη
Πετρέλαιο
Ντίζελ
Πετρέλαιο
Θέρµανσης

3

Τα κριτήρια ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων στα οποία βασίζουν οι Αναθέτουσες Αρχές την ανάθεση των
δηµοσίων συµβάσεων είναι : Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής η κόστους
( χαµηλότερη τιµή ) η η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιµής (συµφερότερη προσφορά) , η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων ( άρθρο 86 παρ 1& 2 Ν.4412/16 ).
Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών µε κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής ( χαµηλότερη τιµή) ,η τελευταία µπορεί να προκύπτει µε
ποσοστιαία έκπτωση επί των τιµών αναφοράς όπως αυτές προσδιορίζονται από τη κείµενη νοµοθεσία ( π.χ σε
περίπτωση ανάθεσης τροφίµων ,καυσίµων κ.λπ.)( άρθρο 95 παρ 6 Ν.4412/16)
4
Το παρόν υπόδειγµα µε ανάλογη προσαρµογή , έχει εφαρµογή και στη περίπτωση διενέργειας ανοικτού
διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών γενικής φύσης της παρ 9β του άρθρου 2 Ν.4412/16
5
Του Ν.Π.∆.∆ η Ν.Π.Ι.∆
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ΟΜΑ∆Α Β’
CPV

24951000-5

24951000-5

24951000-5

24951000-5
24951000-5
24951000-5

24951000-5

24951000-5

24951000-5
24951000-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
∆ΑΠΑΝΗ
Κ.Α.Ε
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΤΩΝ
2017 και 2018
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΝ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

280

1.806,45

433,55

2.240,00

25

141,13

33,87

175,00

160

1.032,26

247,74

1.280,00

200

1612,90

387,10

2.000.00

30
10

193,50
64,52

46,44
15,48

240,00
80,00

30

193,55

46,45

240,00

60

387,10

92,90

480,00

100

806.45

193.55

1.000,00

20

129,03

30,97

160,00

Λάδι
συνθετικό
10/40
για
ντιζελοκινητήρες
Λάδι
συνθετικό
20/50
για
βενζινοκινητήρες
Λάδι
συνθετικό
20/50
για
ντιζελοκινητήρες
Λάδι υδραυλικού
10w
Γράσσο
Λάδι
συνθετικό
10/40
για
βενζινοκινητήρες
Λιπαντικό
ντιζελοκινητήρων
συνθετικό Νο 30
Λάδι
συνθετικό
15/40
για
ντιζελοκινητήρες
Λαδι υδραυλικού
10W
2Τ
για
Βενζινοκινητήρες

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄: 7.895,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ:

132.300,10€

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑ∆ΩΝ (Α+Β)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΝ
Φ.Π.Α
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•

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Η
δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 113.060,56 € χωρίς
Φ.Π.Α.
Για τη δέσµευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση 145/2017 της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Μήλου µε θέµα: “Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης” για τα έτη 2017και 2018 Α∆Α : Ω483ΩΚΩ-ΓΡΣ).
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών ή ξεχωριστά ΑΝΑ
ΟΜΑ∆Α (όπως περιγράφονται κατωτέρω) µε βάση τους Πίνακες του Παραρτήµατος Β’
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα
∆ιακήρυξη ως και τα παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος:
•

1.
2.
3.
4.
5.
6

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΥ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

Κανένας υποψήφιος δε µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους του παρόντος
διαγωνισµού.
Επισηµαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέµενων ερωτηµάτων υποψήφιων
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης,
παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία µας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
συµµετοχής µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ .
Η Αναθέτουσα Αρχή6 διατηρεί το δικαίωµα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισµού µε
τροποποίηση ή µη των όρων και προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, της αναβολής ή της
ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της από τις εν λόγω υπηρεσίες σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου
στους Υποψηφίους.
Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιµασία ή/και υποβολή των
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόµατος τους, τους βαρύνουν
εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καµία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη
• Θα αναρτηθεί:
1. στον Ιστότοπο του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.
2. στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου www.milos.gr
3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
• Θα δηµοσιευθεί
1. Στον Ελληνικό Τύπο

6

Στη περίπτωση του ∆ήµου ,η Οικονοµική Επιτροπή/η του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη περίπτωση ΝΠ∆∆ η ΝΠΙ∆
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Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα για ελεύθερη πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus .gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.milos.gr
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από το Γραφείο
Προµηθειών τηλ: 2287360108, fax: 2287023374. Email: mkoliaraki@milos.gr
Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΩ∆ΙΚΟΙ CPV
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

∆ΗΜΟΣ MHΛΟΥ
Οικονοµική Υπηρεσία / Γραφείο
προµηθειών
Ανοικτός ηλεκτρονικός
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει τιµής
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα
14:00
Παρασκευή 17/11/2017 και ώρα 23:59
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
09132100-4
24951000-5
1.Εγγύηση
συµµετοχής
στο
διαγωνισµό, που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
χωρίς Φ.Π.Α. Οι οικονοµικοί φορείς που
υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριµένη
οµάδα/τµήµα προσκοµίζουν εγγυητική
επιστολή που αντιστοιχεί στο 2%
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς
Φ.Π.Α. χωρίς Φ.Π.Α και
2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

140.195,10€ (συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(120) ηµέρες
Ένα έτος
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β’

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

0,06%7 υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% & επ’
αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.)
0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής
σύµβασης.8.(επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο
3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%)
Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο
προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος επί
της καθαρής συµβατικής αξίας

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α΄» ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3Ο : ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΦΟΡΙΕΣ –∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΡΘΡΟ 7Ο : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ –ΑΠΟΣΑΦΙΝΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 13Ο : ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
7

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης
χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 § 3 Ν. 4013/11).
8
Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονοµικών –∆ικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ 969/Β/22-3-2017 )
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ΑΡΘΡΟ 15Ο :.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18Ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 19Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 20Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 21Ο : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ 23Ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 24Ο :∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 25ο :ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β΄» .ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆΄» ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΡΘΡΟ5ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ.
ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»ΤΕΥ∆
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη µε αριθµό j/2017)
ΑΡΘΡΟ 1ο: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ
1924 τ.Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Όσοι οικονοµικοί φορείς επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να
υποβάλλουν προσφορά στην αναθέτουσα αρχή µε χρήση της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ
εντός της προθεσµίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Μετά την παρέλευση
-8-

17PROC002084837 2017-10-13
της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 16/10/2017 και ώρα 10:00.
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 07/11/2017 και
ώρα 12:00
Κάθε Οικονοµικός φορέας έχει δικαίωµα υποβολής προσφοράς για µία ή περισσότερες
οµάδες/τµήµατα (µερική προσφορά) ή για το σύνολο των οµάδων/τµηµάτων (ολική
προσφορά) σε όσους και όποιους νοµούς επιθυµεί. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή
προσφοράς (µερική ή ολική) αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόµενης
οµάδας/τµήµατος κάθε νοµού.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
www.promitheus.gov.gr
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών
16/10/2017
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ 07/11/2017 ώρα 12:00
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017.
Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (Α΄ 147)
ιδίως τα άρθρα 36 και 37 και την ΥΑ 56902/215/2-6-2017 ¨Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)¨.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά
σειρά ισχύος είναι:
α)η σύµβαση ΄
β) η παρούσα προκήρυξη µε τα προσαρτήµατά της
γ) η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
δ) το τιµολόγιο της υπηρεσίας
ε) πίνακες συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών
στ) ο προϋπολογισµός
ΑΡΘΡΟ 3ο:Γλώσσα διαδικασίας
3.1
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση9. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
3.2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα
αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
9

παρ 3 άρθρου 53 Ν.4412/16
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δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/198410 (Α' 188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα11, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε
από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
3.3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
3.4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό
τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται
από µετάφραση στην ελληνική12.
3.5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την
αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθµίδες
της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ∆ικαίωµα συµµετοχής
α. ∆εκτοί στο διαγωνισµό
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
εγκατεστηµένα:
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων
Συµβάσεων, Σ∆Σ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας.
10

παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16
Είτε από το αρµόδιο Προξενείο του προσφέροντος ,είτε µε την επίθεση της σφραγίδας «APOSTILE»σύµφωνα µε
την συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984
12
παρ 10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16
11
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Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα µέλη τους.
Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο
οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη υπηρεσία
δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της νοµοθεσίας
του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση της σύµβασης, θα
έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα. Στις διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις οικονοµικών φορέων,
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. ∆εν απαιτείται οι εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής. Όµως, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής
της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα
µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
β. Εγγραφή οικονοµικών φορέων –υποβολή προσφορών
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής:
1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον
σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της
Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς –χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική.
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, στην οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
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προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψηφίους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται ψηφιακά από τον οικονοµικό
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
ψηφιακά υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017.
Οι προσφορές κατατίθενται σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 (Α΄ 147)
και την µε αρ. 56902/215/2-6-2017 Υπουργική Απόφαση ¨Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)¨.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα
παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, σε όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα
από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων
που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συµµετέχουν στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
πριν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 6ο:Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από
τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο
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(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
ΑΡΘΡΟ 7ο: -Λόγοι αποκλεισµού –Περιεχόµενο προσφορών
-∆ικαιολογητικά συµµετοχής _
-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Από το διαγωνισµό αποκλείονται:
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του
Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το ∆ιαγωνισµό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί
σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης
- πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
- µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»
2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης
οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ,
σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) Μπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
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Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να
εφαρµόζεται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων
είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους
3. Επίσης αποκλείονται:
α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412/16,
β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει
τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου,
γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16,
στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης ή να παράσχουν εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο
θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητα τους.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές
αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω
πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις
περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων.
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα περιεχόµενα των ηλεκτρονικών φακέλων της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(Α) Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική
προσφορά» και
(Β) Ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
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Α. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής
της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα:
Α1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως επί
ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν.
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 15 της ΥΑ 56902/215/2-6-2017 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Ι. ∆ικαιολογητικά κατάστασης υποψηφίου
Α1.1) Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆)13 14 του άρθρου 79 παρ
4 του Ν.4412/16, το οποίο αναρτάται από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΕΣΗΣΗΣ, αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα...). και συµπληρώνεται,
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ15 και ∆16 ), ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α,Β,Γ ) , ΜΕΡΟΥΣ IV ( ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ,∆) ώστε να δηλώνονται από τους οικονοµικούς
φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία
του
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.∆ µε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β),
σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ και ∆) και σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ IV
(ΕΝΟΤΗΤΕΣ Α,Β,Γ και ∆), προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο
άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης
Το ανωτέρω Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) υπογράφεται
ψηφιακά 17 και υποβάλλεται ηλεκτρονικά18από τους υποψήφιους αφού συµπληρωθεί
19
:
13

Το ΤΕΥ∆ διατίθεται σε επεξεργάσιµη µορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr
14
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) Το ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος µε
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιµοποιείται υποχρεωτικά από τις
αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών καθώς και
διαγωνισµούς µελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη
από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016
δύνανται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιµοποιούν το ΤΕΥ∆ για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235
15
Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
16
Πληροφορίες σχετικές µε υπεργολάβους
17
(Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ( αριθµ. 38 ) Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, έχουν
υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για
κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆.
18

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑ∆ΗΣΥ) Β. Οδηγίες συµπλήρωσης προς οικονοµικούς φορείς
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από
τµήµα σε τµήµα, πρέπει να συµπληρώνεται ένα ΤΕΥ∆ για κάθε τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια κριτήρια
επιλογής).
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Σηµείωση (1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης
δήλωσης -Τ.Ε.Υ.∆Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.∆περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήµατα της §1(περ α-στ
)του άρθρου 73 Ν 4412/16- αφορά σε κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Σηµείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆

2) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆.
3) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων
οικονοµικών φορέων , οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥ∆ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή
θα λάβει το δικό του ΤΕΥ∆ µαζί µε χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και
Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα
πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V,
εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για
καθένα από αυτούς.
4) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να
κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως V.
5) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, τµήµα(τα)
της σύµβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥ∆ για κάθε έναν από τους υπεργολάβους15 .
Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από τους υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τµήµα (τα) της
σύµβασης που θα ανατεθούν µε τη µορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της
σύµβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και εποµένως να ορίσει στην
πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της σύµβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β
του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο
οικονοµικός φορέας.
6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,
κάθε άτοµο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥ∆ 17 , σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα.
7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥ∆, επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να µην είναι απαραίτητο να
υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥ∆ όταν αυτό διαβιβάζεται ως µέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα και η
ακεραιότητα διασφαλίζεται µέσω της απαιτούµενης υπογραφής (ή υπογραφών) του µέσου διαβίβασης.
19

Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ): Για κάθε µία διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρµόζουν το ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε
προκήρυξης των εγγράφων της σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού
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Το Τυποποιηµένου Εγγράφου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υπογράφεται από το
φυσικό/-ά πρόσωπο/α, τα οποία είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό & κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 &
Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
Συγκεκριµένα η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) το ∆/ντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΤΕΥ∆ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥ∆ (Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. - αριθ. 38).
Α1.2 ) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης
ΙΙ. ∆ικαιολογητικά σε περίπτωση επίκλησης δάνειας επαγγελµατικής ικανότητας –
οικονοµικής επάρκειας20
1. Επίκληση δάνειας επαγγελµατικής ικανότητας: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (άρθρο 78 ν.4412/2016) οι υποψήφιοι για την απόδειξη της τεχνικής
και επαγγελµατικής ικανότητας ,µπορεί να στηρίζονται στην τεχνική ικανότητα τρίτων
φορέων που δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
τους µε αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή
ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσµευσης
του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόµιση των κάτωθι :
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 του οικονοµικού φορέα στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσµευσης του προς την Αναθέτουσα
Αρχή, µε την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνάψει έγγραφη συµφωνία
συνεργασίας για την υλοποίηση του Έργου µε τον διαγωνιζόµενο, πριν την τελική
κατακύρωση του παρόντος διαγωνισµού, προκειµένου να αναλάβει την προµήθεια των
αγαθών.
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 του οικονοµικού φορέα στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων , περί δέσµευσης του προς την Αναθέτουσα
Αρχή, περί συνεργασίας µε τον προσφέροντα διάρκειας τουλάχιστον ίσης µε το
προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του Έργου.
2. Επίκληση δάνειας οικονοµικής επάρκειας: Σύµφωνα µε το άρθρο 63 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ (άρθρο78 ν. 4412/2016) οι διαγωνιζόµενοι για την απόδειξη της συνδροµής
της οικονοµικής επάρκειας µπορεί να στηρίζονται στις οικονοµικές ικανότητες τρίτων

20

Τα δικαιολογητικά αυτά ζητούνται σε περίπτωση επίκλησης του υποψηφίου δάνειων ικανοτήτων
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φορέων που δεν µετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
τους µε αυτούς.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη
διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονοµικούς πόρους µε την προσκόµιση της σχετικής
δέσµευσης των φορέων αυτών. Η απόδειξη της δέσµευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα
κατά τα ανωτέρω γίνεται µε την προσκόµιση των κάτωθι:
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 του οικονοµικού φορέα στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων , περί δέσµευσης του προς την Αναθέτουσα
Αρχή, µε την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση παροχής των απαραίτητων
οικονοµικών πόρων στον υποψήφιο σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης
β. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 του οικονοµικού φορέα στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, περί δέσµευσης του προς την Αναθέτουσα
Αρχή, µε την οποία θα αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του
υποψηφίου την επικληθείσα από αυτόν οικονοµική επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή
σύµφωνα µε τη παρ 1 ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά
η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί
από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε
έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ,
τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. (Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν εντός της προαναφερόµενης
προθεσµίας των τριών (3) εργασίµων ηµερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου
δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισµού. Κατά την
υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά
απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), εκλαµβάνονται ως
υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα .Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον
Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία
αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των
προσφορών.
∆ιευκρίνιση : Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός
του διαστήµατος από την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, τις ανωτέρω Υπεύθυνες
∆ηλώσεις
Ν.1599/1986 (Α΄75),
[ πλην του Τ.Ε.Υ.∆ ο τρόπος υποβολής και
υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω σηµειώσεις (1) και (2 )]υπογράφουν
:
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α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος η το εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το
νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται
από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
αφορούν κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Α2. Τεχνική Προσφορά.
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται
συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην
συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική
προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Β. Οικονοµική Προσφορά
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί
ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική
προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή
.pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει
αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
ΑΡΘΡΟ 8ο: Κριτήρια επιλογής
8.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας,
απαιτείται οι οικονοµικοί φορείς να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό
µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η
Εµπορικό Επιµελητήριο µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό τους επάγγελµα. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα του παραρτήµατος
ΧΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
8.2 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
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Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του προσφέροντος 21 , 22
απαιτείται να προκύπτει από την συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του ΤΕΥ∆ ότι το
ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτους της τελευταίας τριετίας είναι µεγαλύτερο
από το ποσό του προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α ,της οµάδας η οµάδων που συµµετέχει του
υπό ανάθεση έργου
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα
µικρότερο των (3) τριών διαχειριστικών χρήσεων ,τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες
χρήσεις δραστηριοποιείται ,θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το ποσό του
προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α ,της οµάδας η οµάδων που συµµετέχει
8.3 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελµατική 23 24, επάρκεια του προσφέροντος ,
απαιτείται να προκύπτει από την συµπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του
ΤΕΥ∆ ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση ( σε ιδιωτικό η
δηµόσιο τοµέα ) σε δύο (2) αντίστοιχες µε τη προκηρυσσόµενη προµήθειες τα τελευταία
(5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο που αφορά σε όµοιο µε το
δηµοπρατούµενο ,µε ίδιο η µεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισµό.
8.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008
Ο προσφέρων απαιτείται να δηλώνει στο αντίστοιχο πεδίο του ΤΕΥ∆ ότι πληροί τις
απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ποιότητας η υπηρεσίες αναγνώρισης ικανοτήτων
Σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας » τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής απαιτείται να
πληρούνται από τον οικονοµικό φορέα που δανείζει την ικανότητα
ΑΡΘΡΟ 9ο: Προσφερόµενη τιµή
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις
και η δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η
τιµή της προσφοράς είναι δεσµευτική για τον διαγωνιζόµενο µέχρι και την οριστική
παραλαβή της προµήθειας. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής προσφοράς και
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιµής της προσφοράς του. Ο ΦΠΑ επί τοις
εκατό (%), στον οποίο υπάγεται η προµήθεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, βαρύνει το
∆ήµο.
21

Βλ. άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 4412/16.
Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥ∆ : καταθέσεις σε τράπεζα, πάγια στοιχεία, ίδια
κεφάλαια, δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του οικονοµικού φορέα καθώς και του κύκλου
εργασιών του που αφορά ειδικότερα το προσφερόµενο είδος (προµήθεια ή υπηρεσία) κατά τις τρεις προηγούµενες
οικονοµικές χρήσεις, βεβαίωση µιας τουλάχιστον τράπεζας για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονοµικού φορέα.
23
Ενδεικτικά να δηλώνονται στα κατάλληλα πεδία του ΤΕΥ∆: στελέχωση, περιγραφή τεχνικού εξοπλισµού της
επιχείρησης, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα κλπ.
24
Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσθέτουν επιπλέον όρους, πέραν αυτών που αναφέρονται στην προηγούµενη
υποσηµείωση, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι οικονοµικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και
τεχνικούς πόρους και την εµπειρία για να εκτελέσουν τη σύµβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας (πρβλ άρθρο 75
παρ. 4 ν. 4412/2016). Επισηµαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες µε το
αντικείµενο της σύµβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).
22
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∆εν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. ∆εν επιτρέπονται
προσφορές µεγαλύτερες από τον προϋπολογισµό της υπηρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους εκατόν είκοσι (120) ηµέρες
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης απορρίπτεται ως
απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (120
ηµέρες). Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φoρείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους
είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρατείνουν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φoρείς (άρθρο 97 παρ.4
Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 11ο: Συµπλήρωση – αποσαφήνιση δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 10 ηµεροµηνία κοινοποίησης
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 102, παρ.1, Ν.4412/16).
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση,
ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό
τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων
που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74),
µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε
νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση,
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη
αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης,
αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί (άρθρο 102, παρ.2, Ν.4412/16).
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. (άρθρο 102,
παρ.3, Ν.4412/16)
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Η επιτροπή διαγωνισµού µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να
διευκρινίσουν, µέσα σε εύλογη προθεσµία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή
υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη αλλοίωση της
προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. (άρθρο 102, παρ.4, Ν.4412/16)
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται
αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων
της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16).
ΑΡΘΡΟ 12ο: Απόρριψη προσφορών
1. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόµενο Προσφορών» που θα
διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
2. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ∆ηµοσίευση
Η Αναθέτουσα αρχή θα µεριµνήσει για τα ακόλουθα:
• τη δηµοσίευση της περίληψη της διακήρυξης στις προβλεπόµενες εφηµερίδες25.
• την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, τη δηµοσίευση στη ∆ιαύγεια,
• την καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Κ.Η.Μ.∆.Σ.) και στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ).
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο (παρ. 3, άρθρο 4 του ν. 3548/2007
όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09).
ΑΡΘΡΟ 14ο : Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών -Ανακήρυξη
προσωρινού αναδόχου
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 08/11/2017 και
ώρα 10:00 πµ µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία
και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16).

∆ηµοσιεύεται στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο βάσει του
(2) οικονοµικές εφηµερίδες

25
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Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τεχνική Προσφορά», σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων των τεχνικών
προσφορών, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν .Οµοίως , µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ,οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές
προσφορές αποσφραγίστηκαν , θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή (ή στον πάροχο σε περίπτωση ανάθεσης
υπηρεσιών) µε τη χαµηλότερη τιµή εκ των προµηθευτών (ή των παρόχων) των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
όρους της διακήρυξης. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90
παρ. 1 Ν. 4412/16).
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται µέσω του συστήµατος στους
συµµετέχοντες και ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16,
η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίησή της στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
Η εν λόγω απόφαση δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 15ο: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισµού ειδοποιεί
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση («υποψήφιο ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα πέντε
(15) ηµερών26 από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (A' 74) των δικαιολογητικών, όπως καθορίζονται στο παρόν
άρθρο, ως αποδεικτικά στοιχεία για την πλήρωση των κριτηρίων της µη συνδροµής
λόγων αποκλεισµού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
υποβάλλει µέσω του Συστήµατος τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ως
κατωτέρω στο παρόν άρθρο. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το
Σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό
ηλεκτρονικό µήνυµα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή
26

Η προθεσµία που καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε
µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό
ανάδοχο (άρθρο 103 § 1).
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(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
Ν.4250/14) στην αρµόδια υπηρεσία27.
Η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να απαιτεί τα πιστοσποιητικά, τις βεβαιώσεις και
τα λοιπά αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 2,4 και 5 του
άρθρου 80 και στο Παράρτηµα ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/16 (Α΄147)
ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στα άρθρα
73 και 74 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
ίδιου νόµου.
H αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν
εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.
4412/16 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας:
α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
(2) Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης η δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή η από δικαστήριο η δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού η δεν έχουν αναστείλει τις
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες η δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις
νόµου
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης,
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι
µέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής ειδοποίησης.
(5) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα ως ακολούθως :
α. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
27

Π.χ στο γραφείο προµηθειών
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Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
΄καθώς και τις µεταβολές του.
(6) Τα παραστατικά εκπροσώπησης
α. Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων :
• Εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους,
απαιτείται συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή
β. ΓΙΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες
•

Νοµιµοποιητικά έγγραφα νοµικών προσώπων ως ακολούθως :
β.1)Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (ΑΕ) ή
Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) :
α) Το τηρούµενο στην αρµόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή τελευταίο
ισχύον καταστατικό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας,
β) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν µεταβολές
που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, µε ανάλογη
µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.
Β.2) Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ
η Ι.Κ.Ε)
α) Το συµφωνητικό σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή.
Παραστατικά εκπροσώπησης νοµικών προσώπων ως ακολούθως :
• Πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.), απόφαση
των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του
δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου, κάθε προσφέροντος για την έγκριση
συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου καθώς
και του τυχόν αντικλήτου του στο διαγωνισµό (εκτός εάν η εξουσία προς
εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη
που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις).
• Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκοµίζεται το ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης
της κοινοπραξίας.
• Σε περίπτωση ένωσης, πρακτικά αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε
περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή
Ε.Ε. η Ι.Κ.Ε)
γ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά .
Σηµειώνεται ειδικά ότι:
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόµενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους- µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Στην
κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι
ανωτέρω νοµικές καταστάσεις.
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δ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,
(2) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε. ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συµµετέχει
στην Ένωση.
(7) ∆ικαιολογητικά απόδειξης επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής
επάρκειας28
Προς απόδειξη της
Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκεια καθώς και της
τεχνικής ικανότητας του προσφέροντος
• Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας. Σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών,
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων ή άλλο
δικαιολογητικό, από τα οποία να προκύπτει ότι το ύψος του ετήσιου κύκλου
εργασιών κάθε έτους είναι µεγαλύτερο από το ποσό του προϋπολογισµού
µε ΦΠΑ, της οµάδας ή οµάδων που συµµετέχει, του υπό ανάθεση Έργου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα
µικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το ποσό
του προϋπολογισµού µε ΦΠΑ, της οµάδας ή οµάδων που συµµετέχει.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισµών,
υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των
τριών (3) τελευταίων χρήσεων µε αιτιολόγηση της απαλλαγής του από την υποχρέωση
έκδοσης ισολογισµών (π.χ. µνεία νοµικής διάταξης κλπ).
• Αποδεικτικά στοιχεία τεκµηρίωσης τεχνικής εµπειρίας29. Ελάχιστη
προϋπόθεση
τεκµηρίωσης
τεχνικής εµπειρίας , αποτελεί το γεγονός, ο
υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση (σε ιδιωτικό ή δηµόσιο
τοµέα), σε δύο (2) αντίστοιχες µε τη προκηρυσσόµενη, προµήθειες30, τα τελευταία
πέντε (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όµοιο
µε το δηµοπρατούµενο, µε ίδιο ή µεγαλύτερο ετήσιο προϋπολογισµό. Εάν η
προµήθεια31
υλοποιήθηκε σε δηµόσιο φορέα, ως στοιχείο τεκµηρίωσης
υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και αρµοδίως
υπογραφεί από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Εάν η προµήθεια υλοποιήθηκε σε
Ιδιωτικό Οργανισµό, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη
Οργανισµού όπως εκπροσωπείται από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου.
(8.) Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας32, καθώς και µε απαιτούµενα συστήµατα η
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

28

Τα ∆ικαιολογητικά απόδειξης επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής επάρκειας του υποψηφίου
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της
δηµοπρατούµενης προµήθειας η υπηρεσίας
29
Τα Αποδεικτικά στοιχεία τεκµηρίωσης τεχνικής εµπειρίας του υποψηφίου ζητούνται από την Αναθέτουσα
Αρχή εφόσον δικαιολογείται η απαίτηση τους από τη φύση της δηµοπρατούµενης προµήθειας η υπηρεσίας
30
(Η) υπηρεσίες
31
(Η) η υπηρεσία
32
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες ( εφόσον απαιτείται από τη φύση
της προµήθειας /υπηρεσίας
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων (δάνεια ικανότητα) ,οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος
άρθρου προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 7 της
παρούσας διακήρυξης
(9) Ένορκη δήλωση ενώπιον συµβολαιογράφου του Νόµιµου εκπροσώπου του
οικονοµικού φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων, ότι θα παρέχει
την δάνεια ικανότητα του ( τεχνική /οικονοµική ) στον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα
ίσο τουλάχιστον µε το προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης της προµήθειας 33
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να
τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσµία,
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ηµέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία
ανάθεσης µαταιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα
απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία µαταιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως,
δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του
Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και µε την επιφύλαξη του
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
χαµηλότερη τιµή, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω
κριτήρια, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής( ήτοι της οικονοµικής επιτροπής ) για τη
λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της
σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή( µέσω του τµήµατος προµηθειών ) κοινοποιεί αµέσως την απόφαση
κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
κ.λπ., επί αποδείξει.

33

Η της υπηρεσίας
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης και στις
διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 16ο: Κρίση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει :
α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για µεγαλύτερες ή
µικρότερες ποσότητες από τις αναγραφόµενες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο αρ.104
του Ν.4412/16.
β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα
άρθρα 103 και 106 του Ν.4412/16.
2. Σύµφωνα µε το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή µιας προσφοράς δεν αποτελεί
κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 17ο:Κατακύρωση- Σύναψη συµφωνητικού
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την
αναστολή της σύναψης της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την
απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο µέσω ΕΣΗΣΗΣ .Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα
αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες
διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16,
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σχέδιο συµφωνητικού επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, ως το Παράρτηµα «∆΄»
αυτής. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο του συµφωνητικού τα στοιχεία της
προσφοράς του προµηθευτή, µε την οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η
οποία έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σ’ αυτόν.
∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο κείµενο του συµφωνητικού που επισυνάφθηκε στην
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση
της προσφοράς του προµηθευτή.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
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ΑΡΘΡΟ 18ο: ∆ιάρκεια ισχύος της σύµβασης
18.1 ∆ιάρκεια σύµβασης34
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος, ή έως την εξάντληση των ποσών
των πιστώσεων που αναφέρονται στη µελέτη της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 19ο: Εγγυήσεις
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Το ύψος της εγγύηση συµµετοχής καθορίζεται σε χρηµατικό ποσό, που αντιστοιχεί στο
2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της οµάδας ή οµάδων που συµµετέχει (µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης προ ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16).
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ηµέρες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού (στην προκειµένη περίπτωση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών). Η αναθέτουσα αρχή µπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α1) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
α2) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών.
β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Τα ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης προ ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και
χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της
εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης
των ειδών πλέον 2 µήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον
ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή των προς προµήθεια ειδών από
την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των δύο
συµβαλλόµενων.
Οι προαναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή

34

(Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
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µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
o την ηµεροµηνία έκδοσης,
o τον εκδότη
o την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
o τον αριθµό της εγγύησης,
o το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
o την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
o τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
o τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
o την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,
o την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό
της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
o στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την
αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται και θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Εκτέλεση της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι
της παρούσας σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος επιβάλλεται να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύµφωνα
µε το άρθρο 202 του Ν.4412/16:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα
που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο
από το αρµόδιο όργανο,
β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προµήθεια είδη,
γ. έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν
κυρώσεις ή εκπτώσεις,
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δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη
σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 21ο: ∆ιοικητικές προσφυγές – ενστάσεις- κήρυξη αναδόχου εκπτώτουκυρώσεις
∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται
µετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374)
του ν. 4412/2016 και του Π.∆ 39/17 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». Ειδικότερα, κάθε
ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής,
συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της ΑΕΠΠ
προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που
δικαιολογούν το αίτηµά του, σύµφωνα µε το αρθ. 360 επ. Ν. 4412/16. Οι προθεσµίες
άσκησης της προσφυγής ορίζονται στις διατάξεις του αρθ. 361 Ν. 4412/16. Ειδικά για
προσφυγή κατά της διακήρυξης, η πλήρης γνώση τεκµαίρεται µετά την πάροδο 15 ηµερών
από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου, όπως αυτό
παρατίθεται στο Παράρτηµα I του Π.∆ 39/17 (άρθρο 362 παρ. 2 ν. 4412/2016και §2 άρθρου
8 Π∆ 39/17).
Η προσφυγή κατατίθεται στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού και κοινοποιείται µε
µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ. Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής
θεωρείται η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτής στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισµού.
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µε τη συµπλήρωση της ειδικής φόρµας
του Συστήµατος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το
οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), η οποία πιστοποιείται
από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail).
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση
όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλεται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου , ύστερα από γνωµοδότηση της
επιτροπής, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του
Ν.4412/16.
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Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
Ο οικονοµικός φορέας µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 να υποβάλει προσφυγή
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο , ύστερα
από γνωµοδότηση της επιτροπής παραλαβής. Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της
σχετικής απόφασης, σώµα της οποίας τους κοινοποιείται µε δική τους φροντίδα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους
λόγους που αναφέρονται ανωτέρω δε γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η κείµενη νοµοθεσία που διέπει τη δικαστική προστασία κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης κρατικών προµηθειών.
Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο πρωτοκόλλου,
προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
ΑΡΘΡΟ 22ο: Μονοµερής λύση της σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραλαβή-τρόπος πληρωµής-κρατήσεις
Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται αµέσως µετά από την έγγραφη
ειδοποίηση της υπηρεσίας, από το γραφείο Κίνησης και σύµφωνα τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύµβαση.
Επίσης εφόσον το ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η παράδοση των καυσίµων από τον
προµηθευτή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής ή οπουδήποτε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες
Η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του
εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής
από τις αρµόδιες Επιτροπές.
Στις συµβάσεις για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα εξής
δικαιολογητικά: α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η
πληρωµή ή του συνόλου του συµβατικού αντικείµενου σύµφωνα µε το άρθρο 219. β)
Τιµολόγιο του αναδόχου. γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιµολόγιο δεν
φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής
Ενηµερότητας (άρθρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι
αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν
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και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή
στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ (Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου
3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201635
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.36.Επί
της κράτησης αυτής υπολογίζεται
χαρτόσηµο 3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος .
ΑΡΘΡΟ 24Ο :∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από την Ελληνική και Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που
θα προκύψει µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
εφαρµογή η γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 25Ο :Λοιπές διατάξεις
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δηµόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών
κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση του ∆ήµου
3. Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν µπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του ∆ήµου
35

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.
4412/2016
36
Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονοµικών –∆ικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ 969/Β/22-3-2017 )
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4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγµατα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η
επιτροπή διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγµατος των
προσφεροµένων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας
και καταλληλότητας τους. Η κατάθεση δείγµατος (εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από
την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες
αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους του
τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος και θα αξιολογεί
την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(ανήκει στη διακήρυξη µε αριθµό 7604/2017)
ΑΡΘΡΟ 1ο : Πίνακες Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
Η προµήθεια αποτελείται από δύο οµάδες, την ΟΜΑ∆Α Α’ που περιλαµβάνει ΚΑΥΣΙΜΑ
και την ΟΜΑ∆Α Β’ που περιλαµβάνει ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
Όλα τα είδη θα είναι καινούργια, τελευταίας τεχνολογίας. Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές
προσφορές ισοδύναµες ή καλύτερες των απαιτήσεων (εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό
του ενδεικτικού προϋπολογισµού για το κάθε είδος).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’
A/
A

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑ
ΦΗ
/ ΕΙ∆ΟΣ
Αµόλυβδη
βενζίνη

1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληροί η αµόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους
τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν µε αµόλυβδη βενζίνη.
Η αµόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώµα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε
χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών
αυτοκινήτων η αµόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται µε κινιζαρίνη σε ποσοστό 3
χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισµός της
κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην µέθοδο ΙΡ 298/92.
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αµόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η
χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να µην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και στους κινητήρες.
Η προσθήκη θα γίνεται µε ευθύνη των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά
την αποτελεσµατικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
Οι εταιρείες προς ενηµέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του
προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου
του Κράτους λεπτοµερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχηµικά του
χαρακτηριστικά, τη χηµική του σύνθεση, το ποσοστό µε το οποίο προστίθεται στο
καύσιµο, µέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσµατα
εργαστηριακών και µηχανικών δοκιµών, πιστοποιητικό µηχανικών δοκιµών, τα
δεδοµένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιµοποιείται σε χώρες
της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη συµφωνία ΕΟΧ. Η
τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εµπιστευτικό.
Για την προστασία του συστήµατος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η
προσθήκη στην αµόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου.
Για τον περιορισµό της οξύτητας της αµόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της
χρησιµοποιούµενης αιθανόλης ∆ε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν
ελέγχεται σύµφωνα µε τη µέθοδο ASTM D 1613/1991.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου της αµόλυβδης βενζίνης,
σύµφωνα µε την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη
βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες
:
Πίνακας 2.1
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Όρια

Μέθοδοι

Παράµετρος
Πυκνότητα στους 15 oC

Μονάδες
kg/m3

Ελαχ.
720

Μεγ.
775

ελέγχου
EN ISO 3675

Περιεχόµενα κοµιώδη

Mg/100ml

-

5

EN ISO 6246

Λεπτά

Κλάση 1
360

-

EN ISO 2160
EN ISO 7536

EN ISO 12185/1996
∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος (3h στους 50o C)
Αντοχή στην οξείδωση
Εµφάνιση

Καθαρό και διαυγές
Πίνακας 2.2
Μονάδες

Παράµετρος

Τάση ατµών

Ελάχ.
Μεγ.

kg/m3
% απόσταγµα στους 70 oC Ε70

Κλάση Α
(α)
45,0
60,0

Όρια
Κλάση C
(α)
50,0
80,0

Κλάση C
50,0
80,0

% (v/v)

Ελάχ.

20,0

22,0

22,0

% (v/v)

Μεγ.

48,0

50,0

50,0

% απόσταγµα στους 100 oC Ε100

% (v/v)

Ελάχ.

46,0

46,0

46,0

% απόσταγµα στους 150 oC Ε150

% (v/v)
% (v/v)

Μεγ.
Ελάχ.

75,0

71,0
75,0

71,0
75,0

Τέλος απόσταξης

% (v/v)

Μεγ.

-

-

-

o

Μεγ.

210

210

210

C

Οπτική παρατήρηση

Υπόλειµµα απόσταξης
% (v/v)
Μεγ.
2
2
2
∆είκτης απόσταξης (VLI)
(10VP+7E70) (β)
Μεγ.
1.050
(α)
Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :
Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κλάση C (Χειµερινή περίοδος) :
Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.
Με απόφαση της ∆ιεύθυνσης Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους, σε κρίσιµες
περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους µήνες Νοέµβριο και Μάρτιο.
(β) όπου: VP = Τάση ατµών
Ε70 = απόσταγµα στους 70ο C.
Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών,
η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης µε τα χαρακτηριστικά της προηγούµενης
περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεµάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα
οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη µε τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου,
όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιµοποιείται µόνο όταν πρόκειται να
υπολογιστεί το VLI.
(δ) Βλέπε παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου
Χηµικού Συµβουλίου (εναρµόνιση της Οδηγίας 98/70).
Επίσης, σηµειώνεται ότι όλες οι µέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες
1 και 2 περιλαµβάνουν δεδοµένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αµφισβητήσεων, τα
αποτελέσµατα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τη µέθοδο EN ISO 4259:
1995.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο
παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 2.3
Πρότυπο
Τίτλος
EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3170

Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)
EN ISO 3675

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 4259: 1995
EN ISO 6246

Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods
test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).
Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels

EN ISO 7536

Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method.

EN ISO 12185

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density

PrEN 13016-1: 1997

Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air saturated vapou

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or rela
density - Hydrometer method.

- 35 -

17PROC002084837 2017-10-13
(DVPE)
EN 12: 1993

pressure (ASVP).
Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method.

Η δειγµατοληψία της αµόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των
προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

2 Πετρέλαιο
Ντίζελ

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί
το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους διάφορους τύπους
κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων
καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα
προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο
κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι
αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες,
ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του
πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και
περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώµα χωρίς την προσθήκη χρωστικών
ουσιών ή ιχνηθέτου. Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
κίνησης, πάντα σύµφωνα µε την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω
πίνακες :
Πίνακας 1.1
Όρια
Παράµετρος
Μονάδες
Ελαχ.
Μεγ.
∆είκτης κετανίου

46,0

-

Πυκνότητα στους 15 oC

kg/m3

820

845

Σηµείο ανάφλεξης

o

55

-

Ανθρακούχο υπόλειµµα (επί 10% υπολείµµατος
απόσταξης)
Τέφρα
Νερό

% m/m

-

0,30 (α)

% m/m
mg/kg

-

0,01
200

g/m3

Κλάση 1
-

25

Αιωρούµενα σωµατίδια
Λιπαντικότητα, διορθωµένη διάµετρος φθοράς
σφαιριδίου
(wsd 1,4) στους 60 oC

mg/kg
µm

-

24
460

Ιξώδες στους 40 oC

mm2/s

2,00

4,50

Απόσταξη:
Απόσταγµα στους 250 oC

% (v/v)

-

65

Απόσταγµα στους 350 oC

% (v/v)

85

-

-

360

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος
Αντοχή στην οξείδωση

C

Απόσταγµα 95 % (v/v) (β) oC

(α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείµµατος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m µεγ.) ισχύει για
πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το
ευρισκόµενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείµµατος είναι µεγαλύτερο από το ανωτέρω
όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων µε τη βοήθεια της
µεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα
λαµβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα
διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m µεγ. ανθρακούχου υπολείµµατος προ της
προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισµό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγµατα 10%,
50% και 90% (v/v).
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτηµα ΙΙ).
Πίνακας 1.2
Όρια
Παράµετρος
Θερµοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου
(CFPP) (α)

Μονάδα
o
C

Κατηγορία Α (β)
+5

Κατηγορία C (β)
-5

(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήµερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της
προηγούµενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου
οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο µε χαρακτηριστικά ροής της Χειµερινής περιόδου.
(β) Όπου :
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Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :
Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κατηγορία C (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο
παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 1.3
Πρότυπο
Τίτλος
EN 116
EN ISO 2160

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.
Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity
calculation of dynamic viscosity.

EN 1SO 3170

Petroleum liquids – Manual sampling

EN 1SO 3171

Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)
EN ISO 3675:1998

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 4259: 1995

Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods

EN ISO 4264

Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245

Petroleum products - Dtermination of ash.

EN ISO 10370

Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12185: 1996

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density

EN ISO 12205
EN ISO 12662

Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels
Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates

Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or rela
density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

PrEN ISO 12937: 1996

Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration method

EN ISO 13759

Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels

EN 22719

Petroleum products and lubricants - Determination of flash point
method.

EN ISO 12156-1: 1997

Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)

Η δειγµατοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των
προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

3 Πετρέλαιο
Θέρµανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να
πληροί το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε καυστήρες
εγκαταστάσεων θέρµανσης σχεδιασµένους να λειτουργούν µε αποστάγµατα πετρελαίου.
Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρµανσης θα είναι µίγµα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές
και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά µεγαλύτερα από τα
προβλεπόµενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002
«Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερµάνσεως». Οι εν λόγω
υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγµατα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και
µίγµατα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω
απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρµανσης θα είναι αυτές που
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.
Το πετρέλαιο θέρµανσης έχει χρώµα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow
124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, σε
ποσοστό 6 χιλιοστόγραµµα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωµατισµός και η ιχνηθέτηση του
πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε την προαναφερόµενη απόφαση. Η ένταση του
χρωµατισµού κυµαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.
Οι προβλεπόµενες προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρµανσης,
πάντα σύµφωνα µε την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 3.1
Όρια
Παράµετρος

Μονάδες

∆είκτης κετανίου

Ελαχ.

Μεγ.

40

-

Πυκνότητα στους 15 oC

kg/m3

Να αναφέρεται

Σηµείο ανάφλεξης

o

55

-

C

Ανθρακούχο υπόλειµµα (επί 10% υπολείµµατος απόσταξης

% m/m

-

0,30

Τέφρα

% m/m

-

0,02
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Νερό και υπόστηµα

% v/v

∆ιάβρωση χάλκινου ελάσµατος (α)

-

0,10

Κλάση 3

Περιεκτικότητα σε θείο

% m/m

-

ASTM D1796
EN ISO 2160

0,20

EN ISO 14596
EN ISO 8754
EN 24260

Ιξώδες στους 40 oC

mm2/s
o

Απόσταξη: Απόσταγµα στους 350 C

% (v/v/)

85

6

EN ISO 3104

-

Pr EN ISO 3405: 19

(α) ∆ιάρκεια : 3 ώρες
Πίνακας 3.2
Όρια
Παράµετρος

Μονάδα Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Θερµοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP)

o

C

-

-5

Σηµείο ροής

o

C

0

-9

Όπου :
Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :
Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.
Κατηγορία Β (Χειµερινή περίοδος) : Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.
Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις µεθόδους ελέγχου στους δύο
παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
Πίνακας 3.3
Πρότυπο
Τίτλος
EN 116

Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging p

EN ISO 2160

Petroleum products - Corrosiveness to copper

EN 1SO 3104

Petroleum products - Transparent and opaque liquids
Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)

Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

EN ISO 3675:1998

Crude petroleum and liquid petroleum products
density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

EN ISO 4264

Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

EN ISO 6245

Petroleum products - Dtermination of ash.

EN ISO 10370

Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

EN ISO 12185: 1996

Crude petroleum and petroleum products - Determination of density
oscillating - U- tube method.

EN 22719

Petroleum products and lubricants - Determination of flash point
Martens closed cup method.

EN ISO 8754:1995

Petroleum products - Determination of sulfur content
method.

EN ISO 14596:1998

Petroleum products - Determination of sulfur content
XRF method (ISO 14596:1998).

EN 24260:1994

Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content
Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).

ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 3016

Determination of pour point of petroleum products.

ASTM D 1796

Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge metho

Η δειγµατοληψία του πετρελαίου θέρµανσης γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των
προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγµατα εξετάζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).

ΟΜΑ∆Α Β’
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Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναµες ή καλύτερες των απαιτήσεων
(εφόσον δεν ξεπερνούν το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού για το κάθε είδος).
Συγκεκριµένα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’
A/A

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦ
Η
/ ΕΙ∆ΟΣ
Λάδι
συνθετικό
10/40 για
ντιζελοκινητή
ρες
Λάδι
συνθετικό
20/50 για
βενζινοκινητή
ρες
Λάδι
συνθετικό
20/50 για
ντιζελοκινητή
ρες

Λάδι
υδραυλικού
10w

Γράσσο

Λάδι
συνθετικό
10/40 για
βενζινοκινητή
ρες

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το λιπαντικό θα προορίζεται για χρήση σε
πετρελαιοκινητήρες θα διαθέτει σταθερό
ιξώδες ώστε να µειώνεται στο ελάχιστο η
φθορά των κινητήρων. Το εν λόγω λάδι θα φέρει
πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα
πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά, και θα πρέπει
να υπερκαλύπτει την προδιαγραφή ΑΡΙ CG4/CF-4 ACEA E2 A2 B2. Θα είναι πρωτογενές
συσκευασµένο σε δοχεία 20 λίτρων , τέλος θα
είναι τύπου 10W 40.

Το λιπαντικό προορίζεται για χρήση κινητήρων
βενζίνης LPG. Καλύπτει τις προδιαγραφές API SL /
CF, ACEA A3/B3, Mercedes Benz 229.1, VW
505.00

Το λιπαντικό προορίζεται για χρήση κινητήρων
πετρελαίου. Καλύπτει τις προδιαγραφές API SL /
CF, ACEA A3/B3, Mercedes Benz 229.1, VW
505.00

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 32
και συσκευασµένο σε δοχεία 20 λίτρων.
Πρόκειται για ενισχυµένα λιπαντικά µε
πρόσθετα
θερµικής
και
οξειδωτικής
σταθερότητας για υδραυλικά συστήµατα µε
ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην
οξείδωση. Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε
σύγχρονα
βιοµηχανικά
υδραυλικά
και
κυκλοφοριακά συστήµατα
υψηλής πίεσης. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά
και Ευρωπαϊκά
Το γράσο βάσεως λιθίου θα είναι κατάλληλο
για λίπανση ρουλεµάν και ανθεκτικό µέχρι
τους 120 βαθµούς C. Το προϊόν θα φέρει
πιστοποίηση σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα
πρότυπα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά
Το λιπαντικό προορίζεται για βενζινοκινητήρες
ρευστότητας 10W/40 θα είναι πρωτογενές
και συσκευασµένο σε δοχεία των 4 λίτρων. Το
εν λόγω λάδι θα είναι µείγµα από λιπαντικά
συνθετικής
βάσης
µε
πρόσθετα
βελτιστοποίησης,
µε
αποτέλεσµα
η
σταθερότητά του κατά της οξείδωσης σε
υψηλές θερµοκρασίες να είναι ανώτερη από
εκείνη των λιπαντικών κινητήρων που είναι
κατασκευασµένα από λιπαντικά ορυκτής
βάσης. Επιπλέον πρέπει να βοηθάει στην
µείωση της κατανάλωσης του καυσίµου καθώς
και στην µείωση των επιπέδων των εκποµπών
ρύπων. Ακόµη πρέπει να παρέχει βέλτιστη
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προστασία κατά της φθοράς και να έχει ισχυρά
αντιοξειδωτικά κατά του σχηµατισµού αφρού
καθώς επίσης και υψηλή ανθεκτικότητα κατά
της οξείδωσης

Λιπαντικό
ντιζελοκινητή
ρων
συνθετικό Νο
30
Λάδι
συνθετικό
15/40
για
ντιζελοκινητή
ρες
Λαδι
υδραυλικού
10W

2Τ
για
Βενζινοκινητή
ρες

πρόκειται για βαλβολίνες τύπου HYPOID µε
ειδικά πρόσθετα πιέσεων κατάλληλα για
διαφορικά υποειδών, ελικοειδών και κωνικών
οδοντωτών τροχών καθώς και κ µηχανισµών
ατέρµονος κοχλία. Πρέπει να καλύπτει τις
προδιαγραφές API GL-5, MIL-L-2105 D.

Το λιπαντικό προορίζεται για χρήση κινητήρων
πετρελαίου. Καλύπτει τις προδιαγραφές API SL /
CF, ACEA A3/B3, Mercedes Benz 229.1, VW
505.00

Το υδραυλικό λιπαντικό θα είναι τύπου SAE 32
και συσκευασµένο σε δοχεία 20 λίτρων.
Πρόκειται για ενισχυµένα λιπαντικά µε
πρόσθετα
θερµικής
και
οξειδωτικής
σταθερότητας για υδραυλικά συστήµατα µε
ιδιαίτερη αντοχή στη φθορά και στην
οξείδωση. Θα είναι κατάλληλα για χρήση σε
σύγχρονα
βιοµηχανικά
υδραυλικά
και
κυκλοφοριακά συστήµατα
υψηλής πίεσης. Το προϊόν θα φέρει πιστοποίηση
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα πρότυπα Ελληνικά
και Ευρωπαϊκά
λιπαντικό µηχανής για 2-χρόνους κινητήρες
µε προδιαγραφές JASO FC

ΑΡΘΡΟ 2ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
ΟΜΑ∆Α Α΄
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

091321004
091341008
091351005

Αµόλυβδη
βενζίνη
Πετρέλαιο
Ντίζελ
Πετρέλαιο
Θέρµανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΝ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

19.080

28.773,87

6905,73

35.679,60

32.950

39.593,15

9.502,35

48.723,00

40.250

38.627,02

9.270,48

47.897,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ:

ΣΕ

132.300,10€
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ΟΜΑ∆Α Β’
CPV

24951000-5

24951000-5

24951000-5

24951000-5
24951000-5
24951000-5

24951000-5

24951000-5

24951000-5
24951000-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΛΙΤΡΑ

Λάδι
συνθετικό
10/40
για
ντιζελοκινητήρες
Λάδι
συνθετικό
20/50
για
βενζινοκινητήρες
Λάδι
συνθετικό
20/50
για
ντιζελοκινητήρες
Λάδι υδραυλικού
10w
Γράσσο
Λάδι
συνθετικό
10/40
για
βενζινοκινητήρες
Λιπαντικό
ντιζελοκινητήρων
συνθετικό Νο 30
Λάδι
συνθετικό
15/40
για
ντιζελοκινητήρες
Λαδι υδραυλικού
10W
2Τ
για
Βενζινοκινητήρες

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

280

ΠΟΣΟΝ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
1.806,45

433,55

2.240,00

25

141,13

33,87

175,00

160

1.032,26

247,74

1.280,00

200

1612,90

387,10

2.000.00

30
10

193,50
64,52

46,44
15,48

240,00
80,00

30

193,55

46,45

240,00

60

387,10

92,90

480,00

100

806.45

193.55

1.000,00

20

129,03

30,97

160,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄: 7.895,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
(ανήκει στη διακήρυξη µε αριθµό j/2016)
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστηµα.............................................................................................
Ηµεροµηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................‰
Προς
∆ΗΜΟ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ‰..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή η οποία
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, για ποσό των B.(ολογράφως το ποσό)B ευρώ (B.αριθµητικώς το ποσόB
€) υπέρ του (όνοµα διαγωνιζόµενου), ∆/νση. (έδρα διαγωνιζόµενου), µε ΑΦΜ ‰‰.. για τη
συµµετοχή τ.. στον διενεργούµενο διαγωνισµό µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών την ‰‰‰‰ για την προµήθεια «jjjjjjjjjjj», σύµφωνα µε
την
υπ΄
αριθµ.
.....
..../..../..2016
προκήρυξη
του
∆ηµάρχου
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰..
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω ‰‰. που απορρέουν
από τη συµµετοχή τ.. στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης εντός πέντε (5) ηµερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την....................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας...............................................................................
Κατάστηµα.............................................................................................
Ηµεροµηνία Έκδοσης..........
Ευρώ.................................‰
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Προς
∆ΗΜΟ ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ ‰..
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή η οποία
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και διζήσεως, του ποσού των B.(ολογράφως το ποσό)B ευρώ (B.αριθµητικώς το
ποσόB
€)
υπέρ
τ‰
‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰.,
∆/νση
‰‰‰‰‰‰‰‰‰, µε ΑΦΜ ‰‰‰‰‰‰. για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύµβασης µε αριθµό‰‰‰. συνολικής αξίας ‰‰‰.. που αφορά την προµήθεια
«jjjjjjjjjjjjjjjjj», σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. ..... ..../..../..201..
προκήρυξη του ∆ηµάρχου ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰...
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ.. εν λόγω που απορρέουν από την
καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς
καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης εντός πέντε (5) ηµερών, από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την
Τράπεζά µας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ανήκει στη διακήρυξη µε αριθµό j/201..)
∆ηµόσια Σύµβαση προµηθειών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Μήλου
Στη Μήλο σήµερα ....................., ήµερα ..................., οι υπογράφοντες, την παρούσα,
αφενός ο
∆ήµος Μήλου
µε Α.Φ.Μ. 090281858 και ∆.Ο.Υ‰Γ ΠΕΙΡΑΙΑ , και
εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο Μήλου, Γεράσιµο ∆αµουλάκη και αφετέρου ο/η κ.
........................ φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ................... µε την
επωνυµία «.....................................................» µε δ.τ. «.........................» που εδρεύει
στην (περιοχή), (οδός, αριθµός), Τ.Κ. ......, τηλ. ................., φαξ ..............., µε Α.Φ.Μ.
.................... & ∆.Ο.Υ. ...................... και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την κ.
.......................... (ονοµατεπώνυµο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής
«ανάδοχος/προµηθευτής», σύµφωνα µε το Καταστατικό της εταιρείας και µε το από
.............. Πρακτικό του ∆.Σ. (εφόσον πρόκειται για Α.Ε ή Ε.Π.Ε.), συµφώνησαν και έκαναν
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ‰‰‰. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής κατακυρώθηκε
στον ανάδοχο «.............................» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσµα του µειοδοτικού
διαγωνισµού, για την προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφική ύλης και
αναλωσίµων ειδών (∆ιακήρυξη ‰‰‰), και στην τιµή της οικονοµικής του προσφοράς
‰‰‰‰‰‰...
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Ύστερα από τα παραπάνω, οι συµβαλλόµενοι µε την ιδιότητα που προαναφέρθηκε,
υπογράφουν την σύµβαση αυτή µε τους ακόλουθους ορούς:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑΤΙΜΗ
Ως αντικείµενο της παρούσας σύµβασης ορίζεται η προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών
για τις ανάγκες του ∆ήµου Μήλου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί
(συµπληρώνεται βάσει της προσφοράς του αναδόχου):
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φ.Π.Α
ΣΥΝΟΛΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Φ.Π.Α
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
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ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών θα γίνεται αµέσως µετά από την έγγραφη
ειδοποίηση της υπηρεσίας, από το γραφείο Κίνησης και σύµφωνα τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύµβαση.
Επίσης εφόσον το ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η παράδοση των καυσίµων από τον
προµηθευτή θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής ή οπουδήποτε ζητηθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες
Σε περίπτωση παραγγελίας ειδών τα οποία δε δύνανται να παραδοθούν εντός του
ανωτέρου χρονικού διαστήµατος, ο προµηθευτής οφείλει να ενηµερώσει την Υπηρεσία
για το χρόνο παράδοσης των εν λόγω ειδών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις δέκα
(10) ηµέρες από την παραγγελία.
Η παράδοση θα γίνεται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή.
Το τιµολόγιο συνοδευόµενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον
Προµηθευτή στο Τµήµα ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰, στον ‰..ο όροφο του κτιρίου όπου
στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες (‰‰‰‰‰‰‰‰‰).
Η παρακολούθηση της προµήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται µε ευθύνη των αρµοδίων οργάνων των
Υπηρεσιών για λογαριασµό των οποίων εκτελείται η συγκεκριµένη προµήθεια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύµβασης, να προµηθευτεί
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα ώστε να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και µετά, κατά την περίοδο της
χρησιµοποίησής τους, ακατάλληλα θα επιστραφούν στον προµηθευτή, ο οποίος έχει
υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ηµερών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του προµηθευτή είναι:
α) Τιµολόγιο Πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
γ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

- 44 -

17PROC002084837 2017-10-13
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση
του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου
3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,
εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για
λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε
την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201637
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης.38.Επί της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσηµο
3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%
.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και αποδίδεται από τον Ανάδοχο.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος .
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Χαλανδρίου
οικονοµικού έτους 201.., και συγκεκριµένα υπάρχει η µε α.α ‰. Π.Α.Υ. η οποία
καταχωρήθηκε στο µητρώο δεσµεύσεων του ∆ήµου
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προµήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής, που έχει ορισθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
Η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί να εισηγείται ως κατά Νόµο αρµόδιο, για την επιβολή
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συµπεριφοράς του αντίθετης προς τα
αναφερόµενα στη σύµβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του Ν.4412/16.
37

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και
κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση
της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
38
Από 22-3-2017 βάσει της ΚΥΑ 1191/2017 Υπουργών Οικονοµικών –∆ικαιοσύνης ( Φ.Ε.Κ
969/Β/22-3-2017 )
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις
οδηγίες και τις υποδείξεις του ∆ήµου .
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ∆ήµο οποιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συµβούλων ή
αντιπροσώπων
αυτού,
συµπεριλαµβανοµένου
ανεξαιρέτως
οποιουδήποτε
χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει
καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και
κάθε τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας
προµήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης.
6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητηµάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος
ορίζει ως εκπρόσωπο του τον/την κ‰‰‰‰‰‰‰‰‰.., προκειµένου να προβαίνει σε
σχετική επικοινωνία µε τον εκπρόσωπο της Αρµόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται
αυτή η προµήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούµενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση,
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύµβασης κατά τη διάρκειά της πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συµβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από
‰‰‰‰‰‰.. και µέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών, η οποία
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι ‰‰/‰‰../201‰..Εφόσον ενεργοποιηθεί
το δικαίωµα προαίρεσης η σύµβαση θα διαρκέσει για ένα έτος ακόµα.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
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1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή
την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύµβασης.
4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο
των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση,
την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα
εδρεύοντα στο Νοµό αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύµβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε δύο όµοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα
κατατέθηκε στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, το δε
άλλο επιδόθηκε στον «ΑΝΑ∆ΟΧΟ».
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ – ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανήκει στη διακήρυξη µε αριθµό j/2017)
ΟΜΑ∆Α Α΄
CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
∆ΑΠΑΝΗ
Κ.Α.Ε
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΤΩΝ 2017 και 2018

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

091321004
091341008
091351005

Αµόλυβδη
βενζίνη
Πετρέλαιο
Ντίζελ
Πετρέλαιο
Θέρµανσης

19.080
32.950
40.250

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΟΜΑ∆ΑΣ:

……, …/…/2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

- 48 -

17PROC002084837 2017-10-13
ΟΜΑ∆Α Β’
CPV

24951000-5

24951000-5

24951000-5

24951000-5
24951000-5
24951000-5

24951000-5

24951000-5

24951000-5
24951000-5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
∆ΑΠΑΝΗ
Κ.Α.Ε
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΤΩΝ
2017 και 2018
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ
ΛΙΤΡΑ

Λάδι
συνθετικό
10/40
για
ντιζελοκινητήρες
Λάδι
συνθετικό
20/50
για
βενζινοκινητήρες
Λάδι
συνθετικό
20/50
για
ντιζελοκινητήρες
Λάδι υδραυλικού
10w
Γράσσο
Λάδι
συνθετικό
10/40
για
βενζινοκινητήρες
Λιπαντικό
ντιζελοκινητήρων
συνθετικό Νο 30
Λάδι
συνθετικό
15/40
για
ντιζελοκινητήρες
Λαδι υδραυλικού
10W
2Τ
για
Βενζινοκινητήρες

280

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

25

160

200
30
10

30

60

100
20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄:

, …/…/2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα-Υπογραφή)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6193]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [84800]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ]
- Τηλέφωνο: [2287360108]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [mkoliaraki@milos.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (09132100-4 09134100-8 09135100-5)
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (24951000-5) ]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυµία:
[ ]
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθµό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Αρµόδιος ή αρµόδιοιi :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση [……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή,
µικρή ή µεσαία επιχείρησηi;

Απάντηση:
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Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»i ή
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των
εργαζοµένων
µε
αναπηρία
ή
µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων
ανήκουν οι απασχολούµενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
είναι
εγγεγραµµένος
σε
επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριµένων
οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό
(π.χ.
βάσει
εθνικού
συστήµατος (προ)επιλογής);

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου
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Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.
α)
Αναφέρετε
την
ονοµασία
του α) [……]
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης,
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
κατά περίπτωση:
έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η φορέας
των
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφοράς
εγγράφων):[……][……][……][……]
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……]
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσηµο κατάλογοi:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει δ) [] Ναι [] Όχι
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συµπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά
περίπτωση
ΜΟΝΟ
εφόσον
αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή
στα έγγραφα της σύµβασης:
ε) [] Ναι [] Όχι
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα
δίνουν
τη
δυνατότητα
στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
δωρεάν;
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……][……]
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςi;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [……]
φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β)
Προσδιορίστε
τους
άλλους β) [……]
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δηµόσιας σύµβασης:
γ) [……]
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

- 52 -

17PROC002084837 2017-10-13

Τµήµατα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος
ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει
προσφορά.

Απάντηση:
[ ]

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και [……]
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία [……]
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τους νοµίµους
εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας
για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να []Ναι []Όχι
αναθέσει
οποιοδήποτε
µέρος
της
σύµβασης
σε
τρίτους
υπό
µορφή Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
υπεργολαβίας;
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό
της
σύµβασης
που
θα
αναλάβουν:
[…]
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Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρµογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος
οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας
τµήµα της σύµβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα
µε το µέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςi
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηi·
2. δωροδοκίαi,i·
3. απάτηi·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητεςi·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίαςi·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνi.
Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει
τελεσίδικη
καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουi το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει
εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία
έχει
οριστεί
απευθείας
περίοδος
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεi:
α)
Ηµεροµηνία
της
καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

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

[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή
φόρων
ή
εισφορώνΑπάντηση:
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωµή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισηςi, στην Ελλάδα
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή
διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και -[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
δεσµευτική;
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή -[……]·
-[……]·
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
-[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας Εάν
ναι,
ναΕάν
ναι,
να
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής αναφερθούν
αναφερθούν
ασφάλισης
που
οφείλει λεπτοµερείς
λεπτοµερείς
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση, πληροφορίες
πληροφορίες
των δεδουλευµένων τόκων ή των [……]
[……]
προστίµων,
είτε
υπαγόµενος
σε
δεσµευτικό
διακανονισµό
για
την
καταβολή τους ;i
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καταβολή των φόρων ή εισφορών έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται εγγράφων): i
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες
σχετικά
µε
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συµφερόντων
ή
επαγγελµατικό
παράπτωµα
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Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τοµείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουi;

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ)
αναγκαστική
διαχείριση
από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων
σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςi
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συµφερόντωνi, λόγω της συµµετοχής
του
στη
διαδικασία
ανάθεσης
της
σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή
επιχείρηση
συνδεδεµένη
µε
αυτόν
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο
τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία
της διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςi;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαi
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης
σύµβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
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Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού
ή
την
πλήρωση
των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις
αποφάσεις
που
αφορούν
τον
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;

∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005i:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να συµπληρώσει αυτό το πεδίο µόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι
ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει µόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;
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Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι […]
εγγεγραµµένος
στα
σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος
µέλος εγκατάστασήςi; του:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο [] Ναι [] Όχι
οικονοµικός
φορέας
µέλος Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές φορέας:
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
[ …] [] Ναι [] Όχι
Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

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

Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική Απάντηση:
επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος έτος:
[……]
κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον εργασιών:[……][…]νόµισµα
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται έτος:
[……]
κύκλος
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση εργασιών:[……][…]νόµισµα
ή στα έγγραφα της σύµβασης :
έτος:
[……]
κύκλος
και/ή,
εργασιών:[……][…]νόµισµα
1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα για τον
αριθµό ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση (αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):
ή στα έγγραφα της σύµβασης είναι ο [……],[……][…]νόµισµα
εξής i:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος
εργασιών του οικονοµικού φορέα
στον
επιχειρηµατικό
τοµέα
που
καλύπτεται από τη σύµβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης για τον αριθµό οικονοµικών
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα
και για τον αριθµό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύµβασης είναι ο εξήςi:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για ολόκληρη
την απαιτούµενη περίοδο, αναφέρετε την
ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές
του
ο
οικονοµικός
φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές
αναλογίεςi που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύµβασης, ο οικονοµικός
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως
εξής:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5)
Το
ασφαλισµένο
ποσό
στην
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύµβασης, ο
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

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

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

(προσδιορισµός
της
απαιτούµενης
αναλογίας-αναλογία µεταξύ x και yi -και η
αντίστοιχη αξία)

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

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

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

Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
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Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
έργων:
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςi, στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
ο οικονοµικός φορέας έχει εκτελέσει τα σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
ακόλουθα έργα του είδους που έχει διακήρυξη):
προσδιοριστεί:
[…]
Έργα: [……]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
σηµαντικότερων
εργασιών
διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις Αριθµός
ετών
(η
περίοδος
αυτή
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή
υπηρεσιών:
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςi, σύµβασης
που
αναφέρονται
στην
ο οικονοµικός φορέας έχει προβεί στις διακήρυξη):
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις […...........]
αγαθών
του
είδους
που
έχει
Περιγρα ποσά
ηµεροµ
παραλήπ
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις
φή
ηνίες
τες
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και
τους παραλήπτες δηµόσιους ή ιδιωτικούςi:
2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να [……..........................]
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςi, ιδίως τους υπεύθυνους για
τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων [……]
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί
να χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον [……]
ακόλουθο
τεχνικό
εξοπλισµό
και
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι
τα ακόλουθα:
4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να [....……]
εφαρµόσει
τα
ακόλουθα
συστήµατα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύµβασης:
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες
που
θα
παρασχεθούν
ή,
κατ’
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνi όσον αφορά το
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που
λαµβάνει
για
τον
έλεγχο
της
ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελµατικών
προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να
εφαρµόζει
τα
ακόλουθα
µέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύµβασης:
8) Το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναµικό του οικονοµικού φορέα και ο
αριθµός των διευθυντικών στελεχών του
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονοµικός φορέας θα έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα µηχανήµατα,
εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισµό
για την εκτέλεση της σύµβασης:
10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται,
να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή
υπεργολαβίαςi το ακόλουθο τµήµα
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]

[……]

[....……]
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11)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών :
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται
από
πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12)
Για
δηµόσιες
συµβάσεις
προµηθειών:
Μπορεί
ο
οικονοµικός
φορέας
να
προσκοµίσει
τα
απαιτούµενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων,
µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόµενη
µε
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα
έγγραφα
της
σύµβασης
που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

[….............................................]

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

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και Απάντηση:
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συµπεριλαµβανοµένης
της
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες;
[……] [……]
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας
συµµορφώνεται
µε
τα
απαιτούµενα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά
τα
συστήµατα
ή
πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκµηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

διατίθεται

[……] [……]

Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής
υποψηφίων
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκοµιστούν,
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον:
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισµός του αριθµού
Απάντηση:
Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς [….]
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων
µε τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχιi
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονοµικός
φορέας
διαθέτει
τα
απαιτούµενα έγγραφα:
Εάν
ορισµένα
από
τα
εν
λόγω (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
πιστοποιητικά
ή
λοιπές
µορφές έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
αποδεικτικών
στοιχείων
διατίθενται εγγράφων): [……][……][……]i
ηλεκτρονικάi, αναφέρετε για το καθένα:

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