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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πάτρα 26 Αυγοφςτου 2020
Αρ. Πρωτ: 196242/1203
ΠΡΟ:
Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 859/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:196223/12954/04-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 859/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «α)Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των
ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν: «Προμικεια 582.437,00 κιλϊν (kg) ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και β) Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ», και παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 45/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 24θ Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 209247/1261/20-08-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Γεωργία Αγγελοποφλου και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 859/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε το 17ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «α)Ζγκριςθ διενζργειασ
ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν:
«Προμικεια 582.437,00 κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ
μζχρι του ποςοφ των 130.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και β) Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε τθν
υπ’ αρικμ. πρωτ.:196223/12954/04-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ και
τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το οποίο
ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι η ενςωμάτωςη ςτην ελληνική ζννομη τάξη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τησ 8ησ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτήςεισ για τα δημοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν − μελϊν
τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (EE L 306/41), καθϊσ και η ςυςτηματική ζνταξη ςε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωςη, η
επικαιροποίηςη των ιςχυουςϊν αρχϊν δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ και των διατάξεων του δημόςιου
λογιςτικοφ.
5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρφθμιςη του θεςμικοφ πλαιςίου τησ Σοπικήσ
Αυτοδιοίκηςησ - Εμβάθυνςη τησ Δημοκρατίασ - Ενίςχυςη τησ υμμετοχήσ - Βελτίωςη τησ οικονομικήσ και
αναπτυξιακήσ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ - Ρυθμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του
πλαιςίου οργάνωςησ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυθμίςεισ για την αποτελεςματικότερη, ταχφτερη και ενιαία
άςκηςη των αρμοδιοτήτων ςχετικά με την απονομή ιθαγζνειασ και την πολιτογράφηςη - Λοιπζσ διατάξεισ
αρμοδιότητασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Αϋ/14-02-2005) «Μζτρα για τη διαςφάλιςη τησ διαφάνειασ και την
αποτροπή καταςτρατηγήςεων, κατά τη διαδικαςία ςφναψησ δημοςίων ςυμβάςεων», όπωσ τροποποιήθηκε με τισ
διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Αϋ/10-11-2005) και όπωσ ιςχφει.
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την υποχρεωτική
ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
8. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
9. Σην υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Τπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το χρηματικό
ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
10.Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των αποτελεςμάτων
των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό
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ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
11.Σην υπ’ αριθ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ.706τ.ΤΟΔΔ/9.9.2019) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
12.Σην υπϋαριθμ.281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ 3722-Β/8.10.2019) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ ,
περί μεταβίβαςησ
άςκηςησ αρμοδιοτήτων οργανικϊν μονάδων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςε
Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ .
13.Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
14.Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
15.Tισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ των Δήμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ
περιφερειϊν».
16.Σην υπ’ αριθ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ327Λ6-ΨΣΝ) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου με την οποία
εγκρίνει τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Η απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ
την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12-2019 απόφαςη του ςυντονιςτή
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
17. Σην υπ’ αριθ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΣΤ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα «Ζγκριςη του Ετήςιου Προγράμματοσ Προμηθειϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ 2020»
18.Σην υπ. αριθμ. 69/28.4.2020 (ΑΔΑ 60ΓΛ7Λ6-ΓΞ8) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα : «Ζγκριςη πρόταςησ κατάρτιςησ του εθνικοφ ςκζλουσ του προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020 και ειδικότερα τησ περίπτωςησ αναφορικά με το ζργο :
«ΤΝΣΗΡΗΗ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΡΗ ΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ
Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ – ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΩΝ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗ Π.Δ.Ε. (ςε
ςυνζχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100000)» ΑΕΠ 501-Κ.Α. 2014ΕΠ50100002
19.Σην υπ’αριθμ.99/24-6-2020 (ΑΔΑ Ψ3ΝΛ7Λ6-Π86) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα: «Ζγκριςη του τρόπου δημοπράτηςησ και του τρόπου ανάθεςησ των εξήσ προμηθειϊν 05.14, 05.21, 05.24,
05.26 και ειδικότερα του υποζργου 05.25: Προμήθεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021
130.000,00€, του ζργου τησ ΑΕΠ 501: Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002 με τίτλο: «υντήρηςη- Αποκατάςταςη και Άρςη τησ
Επικινδυνότητασ του Εθνικοφ Οδικοφ Δικτφου Αρμοδιότητασ Π.Δ.Ε. και Επιςκευή υντήρηςη Εξοπλιςμοφ και Μζςων
τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Ζργων Π.Δ.Ε. (ε ςυνζχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)»
20.Σο υπ’αριθμ.πρωτ.106995/1224/12.5.2020 (ΑΔΑ 60ΚΔ7Λ6-8Χ8) ζγγραφο τησ Γενικήσ Δ/νςησ Αναπτυξιακοφ
Προγρ/ςμοφ Περ/ντοσ & Τποδομϊν προσ το υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξησ με θζμα “Τποβολή πρόταςησ
κατάρτιςησ του Εθνικοφ ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων ζτουσ 2020 τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ»
21.Σην υπ’αριθμ.πρωτ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ ΩΛ9Π46ΜΣΛΡ-ΗΕΡ) απόφαςη του υπουργείου Ανάπτυξησ και
Επενδφςεων αναφορικά με την «Ζγκριςη ζνταξησ ςτο πρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων 2020 των ζργων που
αναφζρονται ςτουσ ςυνημμζνουσ πίνακεσ με τα αντίςτοιχα οικονομικά τουσ ςτοιχεία καθϊσ και τισ γενικζσ και
ειδικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτην απόφαςη αυτή καθϊσ και τα ςυνολικά οικονομικά ςτοιχεία τησ ΑΕΠ
501»
22.Σο υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.165894/4168/6.7.2020 ζγγραφο τησ Γενικήσ Δ/νςησ Αναπτυξιακοφ Προγρ/ςμοφ Περ/ντοσ
& Τποδομϊν- Δ/νςη Σεχνικϊν Ζργων με το οποίο μασ διαβιβάςτηκε η Απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου
99/20
23.Σο υπ’αριθμ.πρωτ.οικ.163993/4102/16.7.2020 ζγγραφο τησ Γενικήσ Δ/νςησ Αναπτυξιακοφ Προγρ/ςμοφ Περ/ντοσ
& Τποδομϊν- Δ/νςη Σεχνικϊν Ζργων με το οποίο μασ διαβιβάςτηκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την «Προμήθεια
ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
24.Η χρηματοδότηςη γίνεται μζςω του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
ΑΕΠ 501-ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ 2014ΕΠ50100002 , υποζργου 05.25: «Προμήθεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ,
περιόδου2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, του
ζργου τησ ΑΕΠ501: Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002

ΑΔΑ: 99Ν47Λ6-Ζ1Φ
Κατόπιν των ανωτζρω παρακαλοφμε για την :
1) «Ζγκριςη διενζργειασ ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και κατάρτιςησ των όρων
διακήρυξησ για την : «Προμήθεια 582.437,00 κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον
ςυμφζρουςα από Οικονομική άποψη προςφορά βάςει τησ τιμήσ, για τισ ανάγκεσ των υπηρεςιϊν τησ Διεφθυνςησ
Σεχνικϊν ζργων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
και την ζγκριςη των επιςυναπτόμενων τευχϊν του
διαγωνιςμοφ, ήτοι:
 Σην διακήρυξη του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτήματα τησ.
 Σην περίληψη διακήρυξησ για την δημοςίευςη ςτον Ελληνικό τφπο.
2)Ση ςφςταςη τησ επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν, κατόπιν κλήρωςησ μεταξφ των
υπαλλήλων οι οποίοι διαθζτουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με τισ ςυνημμζνεσ καταςτάςεισ και με βάςη τα
ιςχφοντα ςτο άρθρο 26 του Ν.4024/2011.
Η χρηματοδότηςη γίνεται μζςω του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ΑΕΠ
501-ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ 2014ΕΠ50100002,υποζργου 05.25: «Προμήθεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 20202021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00€ ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ , του ζργου τησ ΑΕΠ
501: Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002.
Η διακήρυξη με τα παραρτήματά τησ και η περίληψη διακήρυξησ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ : 95779

ΓΕΝΛΚΘ Δ/ΝΣΘ ΕΣΩΤΕΛΚΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ-ΔΘΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ
Ταχ.Διευκ.: Ρανεπιςτθμίου 254,
26443, Ράτρα
Ρλθροφορ.: Α.Ηυγοφρα (επί των όρων τθσ διακιρυξθσ)
Τθλ. : 2613-613401
Fax : 2613-613333
e-mail : a.zygoura@pde.gov.gr
Ρλθροφορ.: Γ.Κωςτόπουλοσ (επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν)
Τθλ. : 2613-620212

ΔΙΑΚΘΥΞΘ
Ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων με τίτλο «Ρρομικεια 582.437,00 κιλϊν (kg)
ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των
130.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ 254

Ρόλθ

Ράτρα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

26443

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL63

Τθλζφωνο

2613-613401

Φαξ

2613-613333

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.zygoura@pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

-Α.Ηυγοφρα (επί των όρων τθσ διακιρυξθσ),
τθλ. 2613-613401
-Γ.Κωςτόπουλοσ (επί των τεχνικϊν
προδιαγραφϊν)
Τθλ. : 2613-620212

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ-Υποτομζασ
ΟΤΑ
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό και ειδικότερα ο ν.4412/2016 « Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Ζργων, Ρρομθκειϊν, και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ):

Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
γ)Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ ι www.pde.gov.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
4
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθ

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ του ζργου τθσ ΣΑΕΡ 501-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΟΥ 2014ΕΡ50100002 , υποζργο
05.25: «Ρρομικεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ
των 130.000,00 € ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Σφμφωνα και με τθν υπ’αρικμ.πρωτ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ ΩΛ9Ρ46ΜΤΛ-ΘΕ) απόφαςθ του υπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Δθμοςίων ΕπενδφςεωνΡΔΕ 2020 ΣΑΕΡ 501 των ζργων που αναφζρονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ με τα αντίςτοιχα οικονομικά
ςτοιχεία κακϊσ και τισ γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτθν απόφαςθ αυτι »

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου για «Ρρομικεια 582.437,00 κιλϊν (kg) ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των 130.000,00
ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ (104.838,71 € χωρίσ Φ.Ρ.Α.)» με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, ςε ευρϊ για τθ ςυνολικι ποςότθτα
του υπο προμικεια είδουσ, με τθν προχπόκεςθ θ προςφορά να μθν υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα
δαπάνθ τθσ ανωτζρω προμικειασ και να είναι ςφμφωνα με όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI, που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ αυτισ, (CPV:44113620-7).
Θ παροφςα Σφμβαςθ δε διαχωρίηεται ςε τμιματα και θ ανακζτουςα αρχι, για λόγουσ δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, κα επιλζξει για τθν προμικεια ζναν ανάδοχο (ςχετικι αιτιολόγθςθ παρατίκεται ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κακϊσ και ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ).

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο παράρτθμα I και
αναλυτικά οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο παράρτθμα III , που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:

5
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 Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) *κατά τισ διατάξεισ που ιςχφει+
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν *κατά τισ
διατάξεισ που ιςχφει+
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»
 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,
 Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
 Το υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
6
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 Τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τισ οποίεσ κωδικοποιοφνται οι
διατάξεισ περί προμθκειϊν του δθμόςιου τομζα και ρυκμίηονται ςυναφι κζματα.
 Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
Νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ».
 Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’
αρικμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με
τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
 Τθν υπ αρικμ 400/2014 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 18θσ και 25θσ Μάιου 2014 και το από 25/08/2014
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Βϋ/30-1-2017) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ άμεςα εκλεγμζνουσ Αντιπεριφερειάρχεσ
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
 Τθν υπ’ αρικμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»

Τθν υπϋαρικμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ, περί
μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ που ορίςτθκαν από τον Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ και ςε περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ Δυτικισ Ελλάδασ.

Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια
(2.500) ευρϊ.
 Τθν υπ’ αρικ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ3Σ27Λ6-ΨΤΝ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με
τθν οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςθ
αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-122019 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου.
 Τθν υπ’ αρικ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΤΥ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ 2020»
 Τθν υπ. αρικμ. 69/28.4.2020 (ΑΔΑ 60ΓΛ7Λ6-ΓΞ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : «Ζγκριςθ πρόταςθσ κατάρτιςθσ του εκνικοφ ςκζλουσ του προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020 και ειδικότερα τθσ περίπτωςθσ
αναφορικά με το ζργο : «ΣΥΝΤΘΘΣΘ-ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΛ ΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ
ΟΔΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ Ρ.Δ.Ε. ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΘ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ ΜΕΣΩΝ ΤΘΣ
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΤΘΣ Ρ.Δ.Ε. (ςε ςυνζχεια του π.κ. 2013ΕΡ00100000)» ΣΑΕΡ 501-Κ.Α.
2014ΕΡ50100002
 Τθν υπ’αρικμ.99/24-6-2020 (ΑΔΑ Ψ3ΝΛ7Λ6-Ρ86) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ των εξισ
προμθκειϊν 05.14, 05.21, 05.24, 05.26 και ειδικότερα του υποζργου 05.25: Ρρομικεια ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 130.000,00€, του ζργου τθσ ΣΑΕΡ 501: Κ.Ε.: 2014ΕΡ50100002
με τίτλο: «Συντιρθςθ- Αποκατάςταςθ και Άρςθ τθσ Επικινδυνότθτασ του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου
Αρμοδιότθτασ Ρ.Δ.Ε. και Επιςκευι Συντιρθςθ Εξοπλιςμοφ και Μζςων τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων
Ρ.Δ.Ε. (Σε ςυνζχεια του Ρ.Κ. 2013ΕΡ00100000)»
 Το υπ’αρικμ.πρωτ.106995/1224/12.5.2020 (ΑΔΑ 60ΚΔ7Λ6-8Χ8) ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ
Αναπτυξιακοφ Ρρογρ/ςμοφ Ρερ/ντοσ & Υποδομϊν προσ το υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με
κζμα “Υποβολι πρόταςθσ κατάρτιςθσ του Εκνικοφ ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων
ζτουσ 2020 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
 Τθν υπ’αρικμ.πρωτ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ ΩΛ9Ρ46ΜΤΛ-ΘΕ) απόφαςθ του υπουργείου Ανάπτυξθσ
και Επενδφςεων αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 2020
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1.5

των ζργων που αναφζρονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ με τα αντίςτοιχα οικονομικά τουσ ςτοιχεία
κακϊσ και τισ γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτθν απόφαςθ αυτι κακϊσ και τα
ςυνολικά οικονομικά ςτοιχεία τθσ ΣΑΕΡ 501 »
Το υπ’αρικμ.πρωτ.οικ.165894/4168/6.7.2020 ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογρ/ςμοφ
Ρερ/ντοσ & Υποδομϊν- Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων με το οποίο μασ διαβιβάςτθκε θ Απόφαςθ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 99/20
Το υπ’αρικμ.πρωτ.οικ.163993/4102/16.7.2020 ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογρ/ςμοφ
Ρερ/ντοσ & Υποδομϊν- Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων με το οποίο μασ διαβιβάςτθκαν οι τεχνικζσ
προδιαγραφζσ για τθν «Ρρομικεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ
μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»
Θ χρθματοδότθςθ γίνεται μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ΣΑΕΡ 501-ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΓΟΥ 2014ΕΡ50100002 , υποζργου 05.25: «Ρρομικεια ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, του ζργου τθσ ΣΑΕΡ501: Κ.Ε.: 2014ΕΡ50100002
Τθν υπ.αρικμ. ………..…….../2020 (ΑΔΑ ……..…………………….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «1)Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ
κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν : «Ρρομικεια 582.437,00 κιλϊν (kg)
ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και 2) Τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν
των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ………/……../2020 και ϊρα 15.00 μ.μ
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί (θλεκτρονικι αποςφράγιςθ) με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , τθν …….../………/2020 , θμζρα ………………….και ϊρα 10.30
π.μ
Προςοχή: Μετά την παρζλευςη την καταληκτικήσ ημερομηνίασ και ώρασ δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολήσ προςφοράσ ςτο Σφςτημα.

1.6

Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 95799
8

ΑΔΑ: 99Ν47Λ6-Ζ1Φ

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με
το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει
διαγωνιςμοφ τα ζξοδα βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι.

1.7

τον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ άγονου

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.

Το ΤΕΥΔ
θ προκιρυξθ (περίλθψθ)
θ παροφςα Διακιρυξθ (Α/Α 95779 με τα Ραραρτιματα τθσ ( I,II, III, IV,V,VI) που αποτελοφν
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων
πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται
για τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
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2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ
προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα
και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα με
τα άρκρα 22 και 36, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά του παρόντοσ με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλον πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ι θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ
διλωςθ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι, ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ
ψθφιακισ υπογραφισ για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ι των αιτιςεων ςυμμετοχισ.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα,
αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ
και θ οποία φζρει μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)1, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
1

Ρρβλ. άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018),
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παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά
τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα
παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ
από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5)
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ.
Σχετικά υποδείγματα : Παράρτημα V
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα
ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ Θ Α.Α. μπορεί να
απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, για ποςό
που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ προυπολογιςκείςασ δαπάνθσ χωρίσ ΦΡΑ και ανζρχεται ςτο ποςό
των 2.096,77 ευρϊ.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ IV
Δε γίνεται δεκτι προςφορά τθσ οποίασ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ υπολείπεται από το ωσ άνω
απαιτοφμενο ποςοςτό 2%.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ του, διενεργοφντοσ του διαγωνιςμοφ φορζα, ιτοι
τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι …………/……………./202..
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά
από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 72 του ν.4412/2016.

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό)
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
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192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.


Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου
αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ.



Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά
ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.



Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.



Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ :
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
((κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου
8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) (αφορά ποςό άνω των
1.000.000 χωρίσ φπα)
2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν
του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ
φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ
οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του
ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί,
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω
δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καηαλληλόηηηα άζκηζηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται
να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφή με το αντικείμενο τησ
προμήθειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI
του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε
κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ
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ΑΔΑ: 99Ν47Λ6-Ζ1Φ

ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι
εγκατεςτημζνοι ςτην Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2.2.5 Οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
δεν απαιτείται.

2.2.6 Σεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να καλφπτουν όλεσ τισ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με το Ραράρτθμα III- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ , ςτο οποίο
περιγράφονται τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα κακϊσ και θ καταλλθλότθτα των προΐόντων.
2.2.7 Ππόηςπα διαζθάλιζηρ ποιόηηηαρ και ππόηςπα πεπιβαλλονηικήρ διασείπιζηρ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται
με τα κάτωκι :
 Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015
 Ρλθροφοριακό Δελτίο Αςφαλείασ Υλικοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ.1907/2006
 Βεβαίωςθ περί ςυμμετοχισ ςε εναλλακτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ υλικϊν ςυςκευαςίασ
ςφμφωνα με το Νόμο 2939/01.

2.2.8 ηήπιξη ζηην ικανόηηηα ηπίηυν
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των
οποίων ςτθρίηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 , αν οι φορείσ, ςτισ
ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με τα άρκρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του
άρκρου 73 και του άρκρου 74. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα τθν
αντικατάςταςθ φορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 και του
άρκρου 74.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν
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λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Κανόνερ απόδειξηρ ποιοηικήρ επιλογήρ
2.2.9.1 Πποκαηαπκηική απόδειξη καηά ηην ςποβολή πποζθοπών
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από
τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν
παροφςα Ραράρτθμα ΛI, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν.
1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/25.11.2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23/13.2.2018 (ΑΔΑ Ψ3ΘΛΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ςχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ.
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ
φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.

2.2.9.2 Αποδεικηικά μέζα/Γικαιολογηηικά Καηακύπυζηρ
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ
του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.6).
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου
ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν
λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία,
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά κατά το
ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω ο
οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει
εκδοκεί ζωσ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 (καταβολι φόρων και ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ) και 2.2.3.4
περίπτωςθ βϋ 2 (πτϊχευςθ, εξυγίανςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ κτλ.) πιςτοποιθτικό που εκδίδεται
από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο
υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ,
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί
υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
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διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων (ΣΕΡΕ), που να ζχει εκδοκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ
προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Μζχρι να
καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ
του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικα μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι
ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ
κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81
του ν. 4412/2016.

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι
αποκλειςμοφ.

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ)
προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ
του
οικείου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι
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δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του
αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό
ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 για
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ δεν απαιτείται.

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.3.2, ςτον υποφάκελο
των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ –Τεχνικι προςφορά

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν (επί ποινι
αποκλειςμοφ) :
 Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015
 Ρλθροφοριακό Δελτίο Αςφαλείασ Υλικοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ.1907/2006
 Βεβαίωςθ περί ςυμμετοχισ ςε εναλλακτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ υλικϊν ςυςκευαςίασ
ςφμφωνα με το Νόμο 2939/01.

Πλα τα ISO και οι βεβαιϊςεισ πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ και
να ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ
Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά
τθν υποβολι τουσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά,
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα),
21

ΑΔΑ: 99Ν47Λ6-Ζ1Φ

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά
τθν υποβολι τουσ.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.),
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω
κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το
πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κπιηήπια Ανάθεζηρ
2.3.1 Κπιηήπιο ανάθεζηρ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ
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2.4 Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών
2.4.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα III τθσ Διακιρυξθσ
για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ
ςυνεπάγονται απόρριψθ των προςφορϊν.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Θ προςφορά και κάκε διλωςθ του προςφζροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψθφιακά από τον
ίδιο ι από τον νόμιμο εκπρόςωπό του. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του
παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (παρ.1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που
υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο
υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν
απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ
τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ
χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται
με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
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Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το
ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι
φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί
θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο
προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν ψθφιακά
υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ιδίωσ τθν τεχνικι και τθν οικονομικι προςφορά,
ςφμφωνα με τα ςχετικά άρκρα τθσ διακιρυξθσ και τα υποδείγματα τεχνικισ και οικονομικισ
προςφοράσ (Ραραρτιματα III και VI ).
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται
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κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία
υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρθρου 11 παρ. 2
του ν. 2690/1999 ''Κώδικασ Διοικητικήσ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιήθηκε με τισ διατάξεισ του
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν
φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ
(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

Ο παραπάνω ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κα αναγράφει με κεφαλαία τα εξισ :
ΡΟΣ: ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ-ΔΘΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ , ΤΜΘΜΑ
ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ, ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟΥ 254, Τ.Κ.26443
ΡΟΣΦΟΑ ΓΛΑ ΤΟΝ «Ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων με τίτλο «Ρρομικεια
582.437,00 κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ
του ποςοφ των 130.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ
Τεχνικϊν ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
ΑΡΟ: (ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΕΑ) και τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΤΟΥΝ».
Πςα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ απαιτείται να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι δεν πρζπει να ζχουν
ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ ι άλλου είδουσ αλλοιϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά
οποιαδιποτε προςκικθ ι διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από
τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, κατά τον
ζλεγχο, μονογράφει και ςφραγίηει τθν τυχόν διόρκωςθ ι προςκικθ. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν
υπάρχουν ς’ αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ
των προςφορϊν.

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
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α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (οδθγίεσ ςτο Ραράρτθμα II)
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και
2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
•

Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το
άρκρο 78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ
αυτοφσ.
•

Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μιασ ι
περιςςότερων άλλων οντοτιτων, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να λαμβάνει τόςο το δικό
του Τ.Ε.Υ.Δ. όςο και χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ γηα θάζε κία από τισ
οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.
•

Πταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχουν από κοινοφ, όμιλοι ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων πρζπει να
δίδεται για κακζνα οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο οποίο
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V του Τ.Ε.Υ.Δ..
•

Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ, ενϊ ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο τφπου .xml) το Τ.Ε.Υ.Δ. βρίςκεται ςτθν θλεκτρονικι
πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ ςτο πεδίο του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με αρ. ςυςτιματοσ 95799
•

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι
υπογραφι.

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
ΙΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.

Οι ςυμμετζχοντεσ, εκτόσ από τθν τεχνικι προςφορά του ςυςτιματοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και
να υποβάλουν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ςε μορφι αρχείου τφπου.pdf με ψθφιακι υπογραφι (όπου
απαιτείται) και τα κάτωκι ( επι ποινι αποκλειςμοφ) :

1. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 του υποψθφίου προμθκευτι ψθφιακά υπογεγραμμζνθ
ςτθν οποία κα δθλϊνει τθν πλιρθ αποδοχι και ςυμμόρφωςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
τθσ διακιρυξθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
2. Φφλλο ςυμμόρφωςθσ-τεχνικι προςφορά , ψθφιακά υπογεγραμμζνο, όπωσ παρατίκεται ςτο
Ραράρτθμα ΛΛI τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
3. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 του υποψθφίου προμθκευτι ψθφιακά υπογεγραμμζνθ
ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι το υλικό κα παραδοκεί ςτα εργοτάξια τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων
τθσ Ρ.Δ.Ε. (Ράτρα, Ρφργοσ, Εφθνοσ, Αμφιλοχία) μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ςε
διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 15 θμερϊν με ζξοδα του αναδόχου.
4. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 του υποψθφίου προμθκευτι ψθφιακά υπογεγραμμζνθ
ςτθν οποία κα δθλϊνει : Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι επάρκειά του ότι διακζτει
εμπειρία και επιςυνάπτει κατάλογο εμπειρίασ -ψθφιακά υπογεγραμμζνο αντίςτοιχων
προμθκειϊν Δθμοςίου των πζντε (5) τελευταίων ετϊν (2015-2019),που κα ςυνοδεφεται με τισ
αντίςτοιχεσ τρείσ (3) βεβαιϊςεισ για ςυςκευαςμζνο υλικό και τρείσ (3) για χφδθν καλισ
εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων (εκτελεςμζνο αντικείμενο ςφμβαςθσ ) και εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ
των υλικϊν. Το άκροιςμα των εκτελεςμζνων ςυμβάςεων πρζπει να υπερκαλφπτει τον
προχπολογιςμό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ(130.000ευρϊ) και να καλφπτει τθν ποςόςτωςθ τθσ
παραγράφου 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
5. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986 του υποψθφίου προμθκευτι (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ),
ςτθν οποία κα δθλϊνει ότι :
α) εφόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει τθν επιχειρθματικι
μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν, κακϊσ και τον τόπο
εγκατάςταςισ τθσ.
β) αν δεν καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, ςε δικι του επιχειρθματικι μονάδα, πρζπει
να δθλϊνει :
1.Τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον
τόπο εγκατάςταςισ τθσ και
2.Θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία
εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ
τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι
υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι
Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ φζρουν υπογραφι μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
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2.4.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ
οικονομικών πποζθοπών
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
Συςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ιτοι τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τιμισ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ
ποςότθτασ τθσ προμικειασ.
Σθμειϊνεται ότι ςτθν Ρροςφερόμενθ Τιμι δεν περιλαμβάνεται ο ΦΡΑ.
Το εκάςτοτε ποςοςτό ΦΡΑ επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το
ςφςτθμα. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf.
Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του
παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.

Α. Τιμζσ
Θ τιμι των προσ προμικεια ειδϊν δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα .
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των ειδϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

Ειδικότερα θ προςφορά κα περιλαμβάνει τιμι ςφμφωνα με όλα όςα ορίηονται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ –παράρτθμα ΙΙΙ
Θ τιμι που κα προςφερκεί δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ.

Ειδικότερα θ προςφορά κα περιλαμβάνει τιμι με παράδοςθ του υλικοφ ςτα εργοτάξια τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε. (Ράτρα, Ρφργοσ, Εφθνοσ, Αμφιλοχία) μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ
Υπθρεςίασ ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 15 θμερϊν με ζξοδα του αναδόχου.

Οι ςυμμετζχοντεσ ωσ τιμι προςφοράσ κα ςυμπλθρϊςουν τθν τιμι, με δφο (2) δεκαδικά ψθφία, που
προςφζρουν.
Θ οικονομικι προςφορά του ςυςτιματοσ υπογράφεται ψθφιακά από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε
περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων υποβάλλεται κοινι προςφορά θ οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν
αναπροςαρμόηονται.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο
κεφάλαιο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ του Ραραρτιματοσ ΛV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

2.4.5 Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
μθνϊν (12) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω
και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και
τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ
ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ)θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών
3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα
εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι
Ρροςφορά» τθν …../…./2020 και ϊρα 10.30



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου»,
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (θ επιτροπι) καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ
αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ
όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και
τθν αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,
το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει
τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν.
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γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν
οικονομικϊν προςφορϊν.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα
88 και 89 ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ
προςφορζσ.

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι (αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
ιτοι θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ) μία απόφαςθ, με τθν οποία
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»,
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ
προςφζροντεσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΘΔΘΣ, μαηί με
αντίγραφο των αντιςτοίχων πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν
των ωσ άνω ςταδίων.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ.

3.2 Ππόζκληζη ςποβολήρ δικαιολογηηικών
Γικαιολογηηικά πποζυπινού αναδόσος

πποζυπινού

αναδόσος

-

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα
πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτισ.

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014
(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και
ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά
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τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν
Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.
Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί
ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 (δθλ. εντόσ 10 θμερϊν) αίτθμα προσ το
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για
όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ
5 εδάφιο αϋ, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.»

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ,
εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii)δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ ,
ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ απο
τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι
του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ
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για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό ςφμφωνα με όςα ορίηονται
ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/2016
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί
οριςτικά, (ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016), εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα
με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ, θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και
όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ :
α) αα) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ, παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, ι
ββ) ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, παρζλκει άπρακτθ θ
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127
του ν.4412/2016,
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, και
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει,

ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο
79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν
αρμόδια επιτρόπθ διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106.
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3.4 Πποδικαζηικέρ Πποζθςγέρ - Πποζυπινή Γικαζηική Πποζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ,
δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.
Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9
του π.δ. 39/2017.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και
νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ
παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν
προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ
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Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ
και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε
πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ
ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από
τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδι ων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν α νωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ
ακφρωςθσ.
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ
τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4
του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.
Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγςήζειρ (καλήρ εκηέλεζηρ)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ .Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 ςμβαηικό Πλαίζιο - Δθαπμοζηέα Νομοθεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων , ςε περίπτωςθ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ
του ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ
υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1
του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι
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μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν
(ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4
του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο
οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των
υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.
4412/2016 .Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράφου αναφζρονται ιδθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ θσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ
αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεπγολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ
παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ
χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των
πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ
ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ
τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ
και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131
του ν. 4412/2016.

4.5 Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/
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4.6 Γικαίυμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σπόπορ πληπυμήρ
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Με εξόφλθςθ όλου του ποςοφ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ειδϊν που κα παραδοκοφν, μετά τθν
οριςτικι παραλαβι των ειδϊν (πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ).

Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται από πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ του ζργου τθσ ΣΑΕΡ 501-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΟΥ
2014ΕΡ50100002 , υποζργο 05.25: «Ρρομικεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 Ο χρόνοσ, τρόποσ
και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν (0,02%), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο
κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του
Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιµατοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.
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5.2 Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά , θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το
άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των
υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ
ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα
διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα,
ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο,
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ+.
Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το
απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),
6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων
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να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ
γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ
κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί. Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα προβλζπονται από το άρκρο 205Α του ν.4412/16.

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205
ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υπόνορ παπάδοζηρ ςλικών
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει
θ υπθρεςία. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ , μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον
ανάδοχο.
Θ προμικεια των 582.437,00 κιλϊν κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Θ παράδοςθ του υλικοφ κα γίνεται ςτα εργοτάξια τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε. (Ράτρα, Ρφργοσ,
Εφθνοσ, Αμφιλοχία) μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 15 θμερϊν με
ζξοδα του αναδόχου.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207
του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι,
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ κατ’εφαρμογι του άρκρου 203 του ν.4412/2016.

6.2 Παπαλαβή ςλικών - Υπόνορ και ηπόπορ παπαλαβήρ ςλικών
6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VI τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον
το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με
μακροςκοπικό ζλεγχο. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε
περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20)
θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που
περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
μετά από κάκε τμθματικι παράδοςθ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςτθν
παράγραφο 6.1
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο , από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων.

6.3 Απόππιτη ζςμβαηικών ςλικών – Ανηικαηάζηαζη
6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν,
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Αναπποζαπμογή ηιμήρ
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ’ όλιν τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.

6.5 Καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ- Τποκαηάζηαζη αναδόσος
6.5.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται
να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να
αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
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ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε
υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ
ΤΘΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΑΚΕΛΛΑΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ
ύμβαζηρ
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ Αναδόχου για τθν «Ρρομικεια 582.437,00 κιλϊν (kg)
ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του ποςοφ των
130.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ» και κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ.
Διάρκεια ςφμβαςθσ-Χρόνοι παράδοςθσ : Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν
υπογραφι τθσ. Θ παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τθν
θμζρα υπογραφισ κα γίνει τμθματικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του οικονομικοφ φορζα.
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του υπό προμικεια είδουσ, περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα III-Τεχνικζσ
προδιαγραφζσ
ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 130.000,00 ςε ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ (104.838,71 ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ)
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τιμισ.
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ΡΑΑTΘΜΑ II : ΤΕΥΔ & ΟΔΘΓΙΕΣ

Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ του ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ – το ςχζδιο παρατείκετε πιο κάτω και υπάρχει και ωσ Συν/νο αρχείο (ςε μορφι
αρχείου.pdf-ψθφιακά υπογεγραμμζνο και ςε μορφι αρχείου.xml ) , το οποίο κα
χρθςιμοποιθκεί από τουσ προςφζροντεσ, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.

Το ΤΕΥΔ

που αφορά τον παρόν διαγωνιςμό, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ και υπάρχει

αναρτθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον ςυςτθμικό αρικμό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ςε δφο μορφζσ: ςε μορφι
αρχείου .pdf και ςε μορφι αρχείου .xml
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ:
(α) Ρρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ ςε μορφι .xml, να το αποκθκεφςει ςτον
Θ/Υ του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Επαναχρθςιμοποίθςθ υφιςτάμενου ΤΕΥΔ» και να
τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο του ςυγκεκριμζνου ΤΕΥΔ του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από
το ΕΣΘΔΘΣ.
(β) Στθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ.
(γ) Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ
εκτφπωςθ του ςε μορφι .pdf. με τθν χριςθ κάποιου προγράμματοσ.
(δ) Υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν
ιςτοςελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΤΕΥΔ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ
προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.
(3) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΤΕΥΔ είτε με τθ χριςθ του
αρχείου .pdf είτε με τθν τθλεφόρτωςθ του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)
Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο
Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε
δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη ζην Μέξνο Η αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ
/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο:
Πξνζσξηλφο αξηζκφο
πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο
[], εκεξνκελία [], ζειίδα []
Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000
Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα
είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ.
παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν)
Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ
επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο
ζην ΚΖΜΓΖ]) Α/Α ΤΣΖΜ. :.95779
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο
κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
δεκφζηαο ζχκβαζεο.
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή
Δπίζεκε νλνκαζία: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 997824337
Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ
ππάξρεη): www.pde.gov.gr
Πφιε: ΠΑΣΡΑ
Οδφο θαη αξηζκφο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 254
Σαρ. θσδ.: 26443
Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: Α.ΕΤΓΟΤΡΑ
Σειέθσλν: 2613-613401
θαμ: 2613-613333
Ζι. ηαρ/κείν: a.zygoura@pde.gov.gr
Υψξα: GR
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
Σίηινο:
Αλνηρηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο θάησ ησλ νξίσλ κε
ηίηιν «Πξνκήζεηα 582.437,00 θηιψλ (kg) ςπρξνχ
αζθαιηνκίγκαηνο, πεξηφδνπ 2020-2021 ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ έσο ηνπ πνζνχ ησλ 130.000,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Γηεχζπλζεο Σερληθψλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
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Διιάδαο»
χληνκε πεξηγξαθή:
Αλνηρηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο θάησ ησλ νξίσλ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 582.437,00
θηιψλ (kg) ςπρξνχ αζθαιηνκίγκαηνο, πεξηφδνπ 2020-2021 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
έσο ηνπ πνζνχ ησλ 130.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο, γηα
ηηο αλάγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ
πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ
ππάξρεη): Α/Α 95779

Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
Δπσλπκία:
Οδφο θαη αξηζκφο:
Σαρ. θσδ.:
Πφιε:
Υψξα:
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο:
Ζι. ηαρ/κείν:
Σειέθσλν:
θαμ:
Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη
Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη):
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3
Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη):
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε;
Ναη / Όρη
Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην
Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε
ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ;
%
Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη
εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο];
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
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Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε
πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα
επηινγήο;
Ναη / Όρη
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 4
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ;
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
άιινπο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...):
Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ
θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο:
Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 5
Απάληεζε:
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1
Όλνκα:
Δπψλπκν:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο:
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Σφπνο γέλλεζεο:
Οδφο θαη αξηζκφο:
Σαρ. θσδ.:
Πφιε:
Υψξα:
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρ/κείν:
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα:
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ)
θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Όλνκα ηεο νληφηεηαο
Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο
Σχπνο ηαπηφηεηαο
Κσδηθνί CPV
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 6
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Όλνκα ηεο νληφηεηαο
Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο
Σχπνο ηαπηφηεηαο
Κσδηθνί CPV
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
-

Μέξνο ΗΗΗ: Λφγνη απνθιεηζκνχ
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
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Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο:
πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 7
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαθζνξά
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
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Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 8
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Απάηε
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 9
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
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Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 10
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,
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ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο
..
Λφγνο(-νη)
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 11
Λφγνο(-νη)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί
Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α)
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:
Καηαβνιή θφξσλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα
εγθαηάζηαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
Δλερφκελν πνζφ
Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Ναη / Όρη
Γηεπθξηλίζηε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 12
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο;
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
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Ναη / Όρη
..
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη
απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν
θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν
απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη
Δλερφκελν πνζφ
Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
Ναη / Όρη
Γηεπθξηλίζηε:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 13
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε,
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο;
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;
Ναη / Όρη
..
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη
απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ;
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Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 14
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο
ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 15
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
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Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πηψρεπζε
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο
Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 16
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
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λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 17
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην
Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
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Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα;
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 18
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα
εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην
λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ
παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ
εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε.
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο
Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 19
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε
ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 20
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ
ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”);
Ναη / Όρη
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ,
απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 21
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο
θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο
πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 22

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε
/γλσζηνπνίεζε.
Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα
πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα
θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ.
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην
παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα
θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ.
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 23
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε
/γλσζηνπνίεζε.
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: παξαδφζεηο είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί
Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο
παξαδφζεηο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία
έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
Πεξηγξαθή
Πνζφ
Ζκεξνκελία Έλαξμεο - Ζκεξνκελία Λήμεο
.. - ..
Απνδέθηεο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή
επίζεκεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ επίζεκα
ηλζηηηνχηα ή επίζεκεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, αλαγλσξηζκέλσλ
ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ,
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη
ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε
πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ:
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά
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κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 24
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα
ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα
ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε.
Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε πξφηππα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο
πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο;
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο;
Απάληεζε:
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 25
Απάληεζε:
Ναη / Όρη
εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά
κέζα κπνξνχλ΄λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
Ναη / Όρη
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε
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Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 26__

Λήμε
Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειψζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη
ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε
επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο
απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ:
α) Ζ αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή
β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ
άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή
ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή
ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα
απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην
Μέξνο ΗΗΗ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα
ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η.
Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):
Ζκεξνκελία
Σφπνο
Τπνγξαθή
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III– ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ- ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ-ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

1. Αντικείμενο του ζργου
Θ προμικεια ζτοιμου ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των
130.000,00€ ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του νομίμου Φ.Ρ.Α. ςτισ παρακάτω μορφζσ:
95% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ςε ςυςκευαςίεσ 25 κιλϊν (ςάκοι) και
5% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ χφδθν, για τισ ανάγκεσ τθσ ΔΤΕ/ΡΔΕ

2. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
Επί ποινι αποκλειςμοφ να αναγράφετε ςε υπεφκυνθ διλωςθ ότι :












Το ζτοιμο ψυχρό αςφαλτόμιγμα πρζπει να είναι παντόσ καιροφ, να εφαρμόηεται με
ευκολία και αποτελεςματικότθτα κάτω από οποιαςδιποτε ςυνκικεσ (βροχόπτωςθ,
λιμνάηοντα νερά, χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ).
Θ εφαρμογι του υλικοφ να μθν απαιτεί επαλείψεισ (ςυγκολλθτικζσ, προπαλείψεισ). Να
μθν χρειάηεται ανάδευςθ ι ανάμειξθ με άλλθ ςυγκολλθτικι ουςία και να μθν
απαιτοφνται μθχανιματα και ειδικευμζνοι εργάτεσ και θ απόδοςι του ςτθν
κυκλοφορία να είναι άμεςθ. Να ζχει ταχφτατθ εφαρμογι και θ απόδοςι του ςτθν
κυκλοφορία να είναι άμεςθ.
Το υλικό να μθν περιζχει πτθτικά και να είναι μθ τοξικό (υγιεινι και αςφάλεια ςτθν
εργαςία). Το υλικό να είναι ακίνδυνο ςτθν χριςθ του, χωρίσ να απαιτείται ειδικόσ
εξοπλιςμόσ και να μθν υπάρχει απϊλεια υλικοφ (δίχωσ φφρα).
Να μθν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω κερμοκραςιακϊν ςυςτολϊν-διαςτολϊν και να μθν
αποκολλάται από τα ελαςτικά των αυτοκινιτων ι από πεηοφσ. Επίςθσ να παραμζνει
ελαςτικό για μακρό χρονικό διάςτθμα μετά τθν χριςθ του χωρίσ να δθμιουργεί κανζνα
πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία.
Να είναι ςυςκευαςμζνο ςε εφχρθςτθ ςυςκευαςία και δθ ςάκουσ των 25 κιλϊν με
διάρκεια αποκικευςθσ τουλάχιςτον (2) ζτθ , χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ το χϊρο
αποκικευςθσ (ςτεγαςμζνοσ, κλειςτόσ κ.λ.π.) με τθν ςχετικι εγγφθςθ του προμθκευτι.
Να είναι δυνατι θ χριςθ του υπολειπόμενου υλικοφ μετά το άνοιγμα τθσ ςυςκευαςίασ,
ςε διάςτθμα τουλάχιςτον μιασ βδομάδασ μετά.
Να υπάρχει ςτθν προςφορά διλωςθ για τθν προζλευςθ και του εργοςταςίου
καταςκευισ του υλικοφ.
Να υπάρχει ςτθν προςφορά διλωςθ ότι το υλικό κα παραδοκεί ςτα εργοτάξια τθσ
Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε. (Ράτρα, Ρφργοσ, Εφθνοσ, Αμφιλοχία) μετά από
ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 15 θμερϊν με ζξοδα του
αναδόχου..

Επί ποινι αποκλειςμοφ να ζχουν προςκομιςτεί τα κάτωκι ζγγραφα:



Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015
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Ρλθροφοριακό Δελτίο Αςφαλείασ Υλικοφ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ)
αρικμ.1907/2006
Βεβαίωςθ περί ςυμμετοχισ ςε εναλλακτικό ςφςτθμα διαχείριςθσ υλικϊν ςυςκευαςίασ
ςφμφωνα με το Νόμο 2939/01.
Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια του προςφζροντοσ απαιτείται
κατάλογοσ εμπειρίασ αντίςτοιχων προμθκειϊν Δθμοςίου των πζντε (5) τελευταίων
ετϊν(2015-2019),που κα ςυνοδεφεται με τισ αντίςτοιχεσ τρείσ (3) βεβαιϊςεισ για
ςυςκευαςμζνο υλικό και τρείσ (3) για χφδθν καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
(εκτελεςμζνο αντικείμενο ςφμβαςθσ ) ,και εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των υλικϊν. Το
άκροιςμα των εκτελεςμζνων ςυμβάςεων πρζπει να υπερκαλφπτει τον
προχπολογιςμό του παρόντοσ διαγωνιςμοφ(130.000 ευρϊ) και να καλφπτει τθν
ποςόςτωςθ τθσ παραγράφου 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν .

3. Βαςικά Τεχνικά Χαρακτθριςτικά
3.1. Ρίνακασ κοκκομετρικισ διαβάκμιςθσ:
Άνοιγμα κοςκίνου (mm) Διερχόμενο ποςοςτό %
(12,5mm) 100
(95mm) 90-100
(6,35mm) 80-100
(4,75mm) 40-65
(2,36mm) 8-25
(1,18mm) 6-15
(0,30mm) 0-8
Ροςοςτό αςφάλτου κατά βάροσ αδρανϊν 5,3 ± 0,5 %.

3.2. Ζλεγχοι αδρανϊν υλικϊν
1.Σφςταςθ: Αςβεςτολικικό υλικό.
2.Υδατοαπορροφθτικότθτα αδρανϊν (ΑΑSΘΤΟ Τ85):1%.
3.Ειδικό βάροσ αδρανϊν (ΑΑSΘΤΟ Τ85):2,7 g/cm3.

3.3. Ζλεγχοι αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ
1.Διείςδυςθ (ASTM DS) ςε 0,1mm: 84.
2.Σθμείο μάλκωςθσ (ASTM D36) ςε οC: 46,8.
3.Ολκιμότθτα (ASTM D113)%:>100.

Θ ανωτζρω προμικεια κα εκτελεςτεί ςαν ενιαίο τμιμα, δεν μπορεί να χωριςτεί ςε επιμζρουσ
τμιματα διότι ςφμφωνα με τθν εμπειρία των παρελκόντων ετϊν, παρουςιάςτθκαν
δυςλειτουργίεσ ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ διαγωνιςμοφ προμικειασ του ανωτζρου υλικοφ.
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ -ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΨΥΧΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ………..………..)

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ- ΡΕΙΓΑΦΘ

ΨΥΧΟ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΛΓΜΑ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

582.437,00 κιλά
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

1 ΡΟΣΟΤΘΤΑ : 582.434,00 κιλά εκ των οποίων :

ΑΡΑΙΤΘΣΘ
ΝΑΛ

95% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ςε ςυςκευαςίεσ 25 κιλϊν
(ςακιά) και 5% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ χφδθν
2 Το ζτοιμο ψυχρό αςφαλτόμιγμα πρζπει να είναι παντόσ ΝΑΛ
καιροφ, να εφαρμόηεται με ευκολία και αποτελεςματικότθτα
κάτω από οποιαςδιποτε ςυνκικεσ (βροχόπτωςθ, λιμνάηοντα
νερά, χαμθλζσ και υψθλζσ κερμοκραςίεσ).

3

Θ εφαρμογι του υλικοφ να μθν απαιτεί επαλείψεισ ΝΑΛ
(ςυγκολλθτικζσ, προπαλείψεισ). Να μθν χρειάηεται ανάδευςθ ι
ανάμειξθ με άλλθ ςυγκολλθτικι ουςία και να μθν απαιτοφνται
μθχανιματα και ειδικευμζνοι εργάτεσ και θ απόδοςι του ςτθν
κυκλοφορία να είναι άμεςθ. Να ζχει ταχφτατθ εφαρμογι και θ
απόδοςι του ςτθν κυκλοφορία να είναι άμεςθ.

4 Το υλικό να μθν περιζχει πτθτικά και να είναι μθ τοξικό ΝΑΛ
(υγιεινι και αςφάλεια ςτθν εργαςία). Το υλικό να είναι
ακίνδυνο ςτθν χριςθ του, χωρίσ να απαιτείται ειδικόσ
εξοπλιςμόσ και να μθν υπάρχει απϊλεια υλικοφ (δίχωσ φφρα).

5 Να μθν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω κερμοκραςιακϊν ςυςτολϊν- ΝΑΛ
διαςτολϊν και να μθν αποκολλάται από τα ελαςτικά των
αυτοκινιτων ι από πεηοφσ. Επίςθσ να παραμζνει ελαςτικό για
μακρό χρονικό διάςτθμα μετά τθν χριςθ του χωρίσ να
δθμιουργεί κανζνα πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία.
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6 Να είναι ςυςκευαςμζνο ςε εφχρθςτθ ςυςκευαςία και δθ ΝΑΛ
ςάκουσ των 25 κιλϊν με διάρκεια αποκικευςθσ τουλάχιςτον
δφο (2) ζτθ, χωρίσ περιοριςμοφσ ωσ προσ το χϊρο
αποκικευςθσ (ςτεγαςμζνοσ, κλειςτόσ κ.λ.π.) με τθν ςχετικι
εγγφθςθ του προμθκευτι.
7 Να είναι δυνατι θ χριςθ του υπολειπόμενου υλικοφ μετά το ΝΑΛ
άνοιγμα τθσ ςυςκευαςίασ, ςε διάςτθμα τουλάχιςτον μιασ
βδομάδασ μετά.
8

Να υπάρχει ςτθν προςφορά διλωςθ για τθν προζλευςθ και ΝΑΛ
του εργοςταςίου καταςκευισ του υλικοφ

9

Να υπάρχει ςτθν προςφορά διλωςθ ότι το υλικό κα ΝΑΛ
παραδοκεί ςτα εργοτάξια τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ
Ρ.Δ.Ε. (Ράτρα, Ρφργοσ, Εφθνοσ, Αμφιλοχία) μετά από ζγγραφθ
εντολι τθσ Υπθρεςίασ ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 15 θμερϊν
με ζξοδα του αναδόχου..

10 Να διακζτει Ριςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015
11 Να διακζτει Ρλθροφοριακό Δελτίο Αςφαλείασ
ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΚ) αρικμ.1907/2006
12

ΝΑΛ
Υλικοφ ΝΑΛ

Να διακζτει Βεβαίωςθ περί ςυμμετοχισ ςε εναλλακτικό ΝΑΛ
ςφςτθμα διαχείριςθσ υλικϊν ςυςκευαςίασ ςφμφωνα με το
Νόμο 2939/01.

13 Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι επάρκεια του ΝΑΛ
προςφζροντοσ απαιτείται κατάλογοσ εμπειρίασ αντίςτοιχων
προμθκειϊν Δθμοςίου των πζντε (5) τελευταίων ετϊν(20152019),που κα ςυνοδεφεται με τισ αντίςτοιχεσ τρείσ (3)
βεβαιϊςεισ για ςυςκευαςμζνο υλικό και τρείσ (3) για χφδθν
καλισ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων (εκτελεςμζνο αντικείμενο
ςφμβαςθσ) και εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των υλικϊν. Το
άκροιςμα των εκτελεςμζνων ςυμβάςεων πρζπει να
υπερκαλφπτει
τον
προχπολογιςμό
του
παρόντοσ
διαγωνιςμοφ(130.000 ευρϊ) και να καλφπτει τθν ποςόςτωςθ
τθσ παραγράφου 1 των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
14 Ρινακασ κοκκομετρικθσ διαβάκμιςθσ

ΝΑΛ

Άνοιγμα κοςκίνου (mm) Διερχόμενο ποςοςτό %
(12,5mm) 100
(95mm)

90-100

(6,35mm) 80-100
(4,75mm) 40-65
(2,36mm) 8-25
(1,18mm) 6-15
(0,30mm) 0-8
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Ροςοςτό αςφάλτου κατά βάροσ αδρανϊν 5,3 ± 0,5 %.
15

Ζλεγχοι αδρανϊν υλικϊν

ΝΑΛ

1.Σφςταςθ: Αςβεςτολικικό υλικό.
2.Υδατοαπορροφθτικότθτα αδρανϊν (ΑΑSΘΤΟ Τ85):1%.

3.Ειδικό βάροσ αδρανϊν (ΑΑSΘΤΟ Τ85):2,7 g/cm3.

16

Ζλεγχοι αςφαλτικοφ ςυνδετικοφ

ΝΑΛ

1.Διείςδυςθ (ASTM DS) ςε 0,1mm: 84.
2.Σθμείο μάλκωςθσ (ASTM D36) ςε οC: 46,8.
3.Ολκιμότθτα (ASTM D113)%:>100.
17 Λςχφσ προςφοράσ : Για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ ΝΑΛ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ……

Θ
Φ

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ/Ψθφιακι υπογραφι
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών
Α. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο ....................................
Καηάζηεκα ...............................
(Γ/λζε νδόο - αξηζκόο Σ.Κ. FAX)

Ηκεξνκελία έθδνζεο ..........
ΔΤΡΩ ......................................

Πξνο : (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη)
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡΙΘ ................................ ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ......................... (νινγξάθωο θαη
αξηζκεηηθώο)
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίδνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα,
παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη ηεο δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ΔΤΡΩ
.......................... ππέξ ηεο εηαηξείαο (πιήξεο επωλπκία, ΑΦΜ θαη ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε). .................................................... Σαρπδξνκηθή Γ/λζε..................................................................γηα ηε
ζπκκεηνρή ηεο ζην δηελεξγνύκελν ειεθηξνληθό δηαγωληζκό ηεο ...........................……(εκεξνκελία δηελέξγεηαο) γηα ηελ
«…………………………..…………………………………………………………….» ηεο ππ' αξηζκ. …………………………/2018 Γηαθήξπμήο ζαο.
•
Η παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ αλωηέξω δηαγωληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο
ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ' όιν ηνλ ρξόλν ηζρύνο ηεο.
• Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ή κε ε απαίηεζή ζαο κέζα ζε
πέληε (5) εκέξεο από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
•
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
• Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε
όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
•
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ ...........................................................
•
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη Ν.Π.Γ.Γ.,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
ΗΜΔΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο παξνύζαο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο
πξνζθνξάο,
όπωο
ζρεηηθά
αλαθέξεηαη
ζηε
Γηαθήξπμε.
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Β. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ

Ολνκαζία Πηζηωηηθνύ Ιδξύκαηνο....................................
Καηάζηεκα ...............................
(Γ/λζε νδόο - αξηζκόο Σ.Κ. FAX)

Ηκεξνκελία έθδνζεο.
ΔΤΡΩ ........................

Πξνο : (Αλαγξάθεηαη ε Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζύλεηαη)
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡΙΘ .................................................. ΓΙΑ ΠΟΟ ΔΤΡΩ ................................
(νινγξάθωο θαη αξηζκεηηθώο)
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίδνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεωο θαη ηεο δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ΔΤΡΩ
.......................... ππέξ ηεο εηαηξείαο (πιήξεο επωλπκία, ΑΦΜ θαη ηαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε)..................................................... Σαρπδξνκηθή Γ/λζε ....................................................... γηα ηελ θαιή
εθηέιεζε ηωλ όξωλ ηεο ππ'αξ ......................... ύκβαζεο γηα ηελ
«…………………………………………………………………………………………………………………………….»
Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή
έλζηαζε θαη ρωξίο λα εξεπλεζεί αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λόκηκε ή κε ε απαίηεζή ζαο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο
από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
•
ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ.
• Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ
πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
•
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη ηελ ..........................................................
•
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη Ν.Π.Γ.Γ.,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από
ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
ΗΜΔΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ
Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο παξνύζαο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από ην ζπκβαηηθό ρξόλν θόξηωζεο ή
παξάδνζεο,
γηα
ην
δηάζηεκα
πνπ
νξίδεηαη
ζηε

72

ύκβαζε.

ΑΔΑ: 99Ν47Λ6-Ζ1Φ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – σέδιο ύμβαζηρ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Ράτρα,

../ …/…..

ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αρικμ.Ρρωτ……………….

Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΘΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΘ
Για την «Ρρομικεια ……………………. κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ,

για τισ ανάγκεσ

τθσ

Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ του
ποςοφ των ……………………… € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α

Στθν Ράτρα ςιμερα τθν …/……/202.., θμζρα ………………… μεταξφ αφενόσ:
1. Τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτθν Ράτρα (Ν.Ε.Ο. Ρατρϊν – Ακθνϊν 32) με ΑΦΜ
997824337 και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον ………………………………,
δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. ………………… (ΦΕΚ ……………………..) απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ,
ςτο εξισ καλοφμενθ «ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ» και αφετζρου
2. Τθσ εταιρείασ

με τθν επωνυμία «……………………………….», με ΑΦΜ ………………………….. και ζδρα

……………………………………………. που εκπροςωπείται νόμιμα από τον ίδιο και που ςτο εξισ κα καλείται
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
4. Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
5. Τθν υπ’ αρικ. 182/26-11-2019 (ΑΔΑ Ψ3Σ27Λ6-ΨΤΝ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου με
τθν οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ
απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό
277812/31-12-2019 απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου.
6.

Τθν υπ’ αρικ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ 9ΓΤΥ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του Ετιςιου Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ 2020»

7. Τθν υπ. αρικμ. 69/28.4.2020 (ΑΔΑ 60ΓΛ7Λ6-ΓΞ8) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα : «Ζγκριςθ πρόταςθσ κατάρτιςθσ του εκνικοφ ςκζλουσ του προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ 2020 και ειδικότερα τθσ
περίπτωςθσ αναφορικά με το ζργο : «ΣΥΝΤΘΘΣΘ-ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΑΛ ΑΣΘ ΤΘΣ ΕΡΛΚΛΝΔΥΝΟΤΘΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ ΟΔΛΚΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΑΣ Ρ.Δ.Ε. ΚΑΛ ΕΡΛΣΚΕΥΘ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ
ΜΕΣΩΝ ΤΘΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΛΚΩΝ ΕΓΩΝ ΤΘΣ Ρ.Δ.Ε. (ςε ςυνζχεια του π.κ. 2013ΕΡ00100000)» ΣΑΕΡ
501-Κ.Α. 2014ΕΡ50100002
8. Τθν υπ’αρικμ.99/24-6-2020 (ΑΔΑ Ψ3ΝΛ7Λ6-Ρ86) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του τρόπου δθμοπράτθςθσ και του τρόπου ανάκεςθσ των εξισ
προμθκειϊν 05.14, 05.21, 05.24, 05.26 και ειδικότερα του υποζργου 05.25: Ρρομικεια ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021

130.000,00€, του ζργου τθσ ΣΑΕΡ 501: Κ.Ε.:

2014ΕΡ50100002 με τίτλο: «Συντιρθςθ- Αποκατάςταςθ και Άρςθ τθσ Επικινδυνότθτασ του Εκνικοφ
Οδικοφ Δικτφου Αρμοδιότθτασ Ρ.Δ.Ε. και Επιςκευι Συντιρθςθ Εξοπλιςμοφ και Μζςων τθσ
Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων Ρ.Δ.Ε. (Σε ςυνζχεια του Ρ.Κ. 2013ΕΡ00100000)»
9. Το υπ’αρικμ.πρωτ. 106995/1224/12.5.2020 (ΑΔΑ 60ΚΔ7Λ6-8Χ8) ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ
Αναπτυξιακοφ Ρρογρ/ςμοφ Ρερ/ντοσ & Υποδομϊν προσ το υπουργείο Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με
κζμα “Υποβολι πρόταςθσ κατάρτιςθσ του Εκνικοφ ςκζλουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων ζτουσ 2020 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Τθν υπ’αρικμ.πρωτ. 53168/27-5-2020 (ΑΔΑ ΩΛ9Ρ46ΜΤΛ-ΘΕ) απόφαςθ του υπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων αναφορικά με τθν «Ζγκριςθ ζνταξθσ ςτο
Επενδφςεων 2020

πρόγραμμα Δθμοςίων

των ζργων που αναφζρονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ πίνακεσ με τα αντίςτοιχα

οικονομικά τουσ ςτοιχεία κακϊσ και τισ γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνονται ςτθν
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απόφαςθ αυτι κακϊσ και τα ςυνολικά οικονομικά ςτοιχεία τθσ ΣΑΕΡ 501 »
11. Το υπ’αρικμ.πρωτ.οικ.165894/4168/6.7.2020 ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αναπτυξιακοφ Ρρογρ/ςμοφ
Ρερ/ντοσ & Υποδομϊν- Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων με το οποίο μασ διαβιβάςτθκε θ Απόφαςθ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 99/20
12. Το

υπ’αρικμ.πρωτ.οικ.163993/4102/16.7.2020

ζγγραφο

τθσ

Γενικισ

Δ/νςθσ

Αναπτυξιακοφ

Ρρογρ/ςμοφ Ρερ/ντοσ & Υποδομϊν- Δ/νςθ Τεχνικϊν Ζργων με το οποίο μασ διαβιβάςτθκαν οι
τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν «Ρρομικεια ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ»
13. Θ χρθματοδότθςθ γίνεται μζςω του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ΣΑΕΡ 501-ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΓΟΥ 2014ΕΡ50100002 , υποζργου 05.25: «Ρρομικεια ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, του ζργου τθσ ΣΑΕΡ501: Κ.Ε.: 2014ΕΡ50100002
14. Τθν υπ.αρικμ. …………./2020 (ΑΔΑ ………………………….) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα : «1)Ζγκριςθ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ
κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ των όρων διακιρυξθσ για τθν : «Ρρομικεια ……………………. κιλϊν (kg)
ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» και 2) Τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ
προςφορϊν
15. Τθν υπ’αρικμ………………/……….2020 (ΑΔΑ …………….) διακιρυξθ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
για τθν διενζργεια …………………………………………….
16. Τθν υπ αρικμ. ……………2020 (ΑΔΑ …………….) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ …………………………………………………….». Θ απόφαςθ
αυτι βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. ………………./……………… (ΑΔΑ ………….) απόφαςθ τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου .

ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα:
Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)
Ανακζτει:
ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) «Ρρομικεια ……………………….. κιλϊν (kg) ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ,

για τισ ανάγκεσ

τθσ

Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ

Ελλάδασ», ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ
και αποδζχεται ανεπιφφλακτα, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ………………………….. (ΑΔΑΜ ……………………….)
διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ (παράρτθμα iii) που αναφζρονται ςε αυτιν και ςφμφωνα με
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τον πίνακα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ A που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, για ζνα
ζτοσ , ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των ……………………….. € , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
Το παρόν αποτελεί τθν πλιρθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και αντικακιςτά και υπεριςχφει
οποιαςδιποτε αντίκετθσ ςυμφωνίασ, ζγγραφθσ ι προφορικισ.
ΑΘΟ 1:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν «Ρρομικεια ……………….….. κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, για τισ
ανάγκεσ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των ………………….. €

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ( με τιμι μονάδοσ ανά κιλό 0,………….

λεπτά χωρίσ φπα) ςφμφωνα και με όςα αναλυτικά ορίηονται ςτο Ραράρτθμα A το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 2:.
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςε ζνα ζτοσ και ςε κάκε
περίπτωςθ μετά τθν ποςοτικι-ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν.

AΘΟ 3:
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/16

ΑΘΟ 4:
ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Σφμφωνα με το Ραράρτθμα A-Τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 5:
ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδείξει θ
υπθρεςία. Θ δαπάνθ ςυςκευαςίασ , μεταφοράσ και παράδοςθσ βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο.
Θ προμικεια των …………………. κιλϊν κα γίνεται τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ
Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Θ παράδοςθ του υλικοφ κα γίνεται ςτα εργοτάξια τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Δ.Ε. (Ράτρα, Ρφργοσ,
Εφθνοσ, Αμφιλοχία) μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ςε διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 15 θμερϊν με
ζξοδα του αναδόχου.

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει
ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ
κατ’εφαρμογι του άρκρου 203 του ν.4412/2016.

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208
του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν
γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο. Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό –
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του
άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για
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επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον
ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ.
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μετά
από κάκε τμθματικι παράδοςθ των ειδϊν τθσ παραγγελίασ. Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςτθν αρχικι
παράγραφο του παρόντοσ άρκρου.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο , από τθν υπθρεςία που
παραλαμβάνει τα υλικά, αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
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Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του
άρκρου 213 του ν. 4412/2016.
Αναπροςαρμογι τιμισ
Οι τιμζσ κα είναι ςτακερζσ κακ’ όλιν τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και τυχόν παράταςθσ αυτισ.

ΑΘΟ 6:
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ

1. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι οι προμικεια κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με
τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, τα προβλεπόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
υπ’αρικμ. 201326/9124/29.6.2018 διακιρυξθσ, τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ υποδείξεισ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα ςε εκνικό
επίπεδο και εφόςον αυτά δεν υπάρχουν, ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο.
2. Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ρρομθκευτισ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν με
αρικμό ……………………….. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Τράπεηασ ……………………
ποςοφ ………………………….. € (που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να
υπολογίηεται ο Φ.Ρ.Α)
3. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί και κα επιςτραφεί μετά τθν λιξθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ προμικειασ, φςτερα από
τθν εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ .

ΑΘΟ 7:
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ- ΚΡΑΣΗΔΙ

Θ πλθρωμι του αναδόχου

κα γίνει από το

Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ-Ρ.Δ.Ε μετά τθν

προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν /δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ κατά τον χρόνο πλθρωμισ, (τιμολόγιο του προμθκευτι, πρωτόκολλο ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ, βεβαίωςθ φορολογικισ, αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κτλ.). Θ πλθρωμι του αναδόχου κα
γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ από
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ.
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Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20162 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ
διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν (0,02%), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα γίνεται απ’ ευκείασ ςτο δικαιοφχο ι ςε αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο άτομο ι
με κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του δικαιοφχου.
Θ δαπάνθ χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΣΑΕΡ501) , υποζργο 05.25 -ΚΩΔΛΚΟΣ ΕΓΟΥ 2014ΕΡ50100002.
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νοµοκεςίασ περί νοµίµων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιµατοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυµπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
ςφµβαςθσ, ςυμμορφϊνονται µε τισ νζεσ διατάξεισ.

2

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
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ΑΘΟ 8:
ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ-ΚΥΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει
από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου,
εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει
αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6.1 τθσ παροφςασ
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά , θ κφρωςθ τθσ ολικισ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και
προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

ΑΘΟ 9:
ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ – ΕΚΧΩΘΣΘ

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν δικαιοφνται να υποκαταςτακοφν από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν όλω
ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, οφτε
επιτρζπεται από οποιονδιποτε των ςυμβαλλομζνων θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι του όλου αυτισ χωρίσ τθν
γραπτι ζγκριςθ του αντιςυμβαλλόμενου.

ΑΘΟ 10
ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:


Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ
τουσ. (Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)



Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων , ςε περίπτωςθ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
ν. 2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ ανωτζρω παραγράφου περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να
τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι
και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν
ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό
Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ
προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ
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ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.Οι όροι τθσ παροφςασ
παραγράφου αναφζρονται ιδθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα
όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ θσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.


δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν



λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
AΘΟ 11:
ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά
που κα προκφψει μεταξφ τθσ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θ οποία κα
αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί
από τα εδρεφοντα ςτθν Ράτρα αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε
προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι
διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ.

2. Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για
οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ των υλικϊν, που αφορά θ
παροφςα, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται μονομερϊσ και
αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Αποτελεςμάτων των Διαγωνιςμϊν και των Διαδικαςιϊν
Διαπραγμάτευςθσ

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε το περιεχόμενο τθσ, υπογράφτθκε
από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε 4 (τζςςερα) όμοια αντίτυπα.
Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

………………

…………….

……………….

…………………………
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΗΜ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ :Πανεπιςτθμίου 254, (κτίριο βϋ)
26443, Πάτρα
Πλθροφορίεσ : Α.Ζυγοφρα
Τθλζφωνο
: 2613 613401
Fax
: 2613 613333
Ιςτοςελίδα : www.pde.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ μετά από τθν υπ αρικμ. …………….……/2020 (ΑΔΑ……….…………..) απόφαςθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
Ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό κάτω των ορίων για τθν επιλογι αναδόχου για τθν «Προμικεια 582.437,00
κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00
€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν ζργων τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», CPV:44113620-7 (A/A ςυςτ.: 95799)
Η τελικι επιλογι γίνεται με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
τιμισ ςτο ςφνολο του υπό προμικεια είδουσ.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ. Η παράδοςθ του υπό προμικεια
είδουσ, για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ από τθν θμζρα υπογραφισ κα γίνει τμθματικά ανάλογα με τισ
ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του οικονομικοφ φορζα.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), τθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών
Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω και τα κακοριηόμενα ςτθν
διακιρυξθ.
Η θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ θμζρα …………………….. …./………/2020 και ώρα
15:00 μ.μ. και θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν θ θμζρα ………………. ……/…/2020 και ώρα 15:00 μ.μ..
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά, …………………. (………….) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν θμζρα …………………, …./…/2020 και ϊρα 10:30
π.μ από τθν αρμόδια επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Για τα πλιρθ τεφχθ του
διαγωνιςµοφ κα παρζχεται ελεφκερθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
www.pde.gov.gr. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ)
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απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφµενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο
θλεκτρονικό ςφςτθµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο µε το 2% επί του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ.Η
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Π.Α.
Τα αιτιµατα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ µζςω
τθσ ∆ιαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για δϊδεκα(12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ .Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ δίδονται ςτο τθλ.: 2613 613401, αρμόδια
υπάλλθλοσ κα Α. Ζυγοφρα , και επι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν κοσ Γ.Κωςτόπουλοσ, τθλ. : 2613-620212

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΔΑ: 99Ν47Λ6-Ζ1Φ
Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ, κ. Κωςτακόπουλο Χριςτο και κα Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία και τουσ ηιτθςε να
εκφωνιςουν 6 αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν
όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ςυλλογικό όργανο, τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν
αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν προκειμζνου να προκφψουν τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του εν λόγω
διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Gerch Bernd Heinrich, ΠΕ Χθμικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. Γιαννοφτςου Ελζνθ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Ψθλοπαναγιϊτθ Γεωργία, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Αναδιϊτθ Ελζνθ, ΣΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Κωνςταντινόπουλοσ Φίλιπποσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Σηουβάρα οφία, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ απόψεισ
τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/29-82017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαςθ
του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
«Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
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 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3667/τ.
Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:196223/12954/04-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων και κατάρτιςθσ
των όρων διακιρυξθσ για τθν: «Προμικεια 582.437,00 κιλϊν (kg) ψυχροφ αςφαλτομίγματοσ, περιόδου
2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο
ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ, για τισ ανάγκεσ των
υπθρεςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν ζργων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».

2. Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:
Α) Σθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματά τθσ.
Β) Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.
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3. υγκροτεί τθν Επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν του διαγωνιςμοφ, κατόπιν
κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα, με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο
άρκρο 26 του ν.4024/2011, θ οποία ζχει ωσ εξισ:
Επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν:
Σακτικά μζλθ
1. Gerch Bernd Heinrich, ΠΕ Χθμικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. Γιαννοφτςου Ελζνθ, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Ψθλοπαναγιϊτθ Γεωργία, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Αναδιϊτθ Ελζνθ, ΣΕ Μθχανικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2. Κωνςταντινόπουλοσ Φίλιπποσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Σηουβάρα οφία, ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η χρθματοδότθςθ γίνεται μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ΑΕΠ 501-ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΤ 2014ΕΠ50100002, υποζργου 05.25: «Προμικεια ψυχροφ
αςφαλτομίγματοσ, περιόδου 2020-2021 προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 130.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ , του ζργου τθσ ΑΕΠ 501: Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

