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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το 3Ο υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών με τίτλο : «Προμήθεια
«
μηχανολογικού
εξοπλισμού (2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων»,
Παίδων» με
κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη
Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός
Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση
κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανάπτυξης.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
Έως του ποσού των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.

1

ΑΔΑ: 63Θ37Λ6-Ρ73

18PROC004134349 2018-12-06

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010
010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13
112/τ.Α/13-07-2010),
2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5
145/τ.Α/5-8-2016)
2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12
12-2016
2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/19
Ν.2286/1995/19Α/01-02-95,
95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί
προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Ο
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα
δημοσιονομικά
ικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η
συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικο
λογιστικού.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8
147/τ.Β/8-8-2016)
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών

προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ) και σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του ο ανωτέρω νόμος θεσπίζει κανόνες α) για τις
διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες
προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι
εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και τους
αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προ
προστασία
στασία κατά την σύναψη των συμβάσεων που υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).
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8. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ.
9. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το
οποίο τροποποιήθηκε με το
ο άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012)
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη
των
ων διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και
τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
10. Την υπ΄αριθμ.
ιθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
11. Την υπ’
π’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή πιστώσεων
του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτ
τίτλο «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
12. Την από 31/8/10 προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας
και της Μονάδας Σπαστικών Παίδων Πάτρας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΠαίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας» προϋπολογισμού» 2.929.500 ευρώ.
13. Την υπ’αριθμ. 1508/20.4.2016 (ΑΔΑ 7ΙΣΩ7Λ6-Υ3Β)) απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
αναφορικά με την Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Παίδων
ημερησίας
φροντίδας» με ΟΠΣ: 5000481 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδος 2014
2014-2020
14. Την υπ’ αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για ορισμό του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως υπολόγου διαχειριστή πιστώσεων
του Π.Δ.Ε στο έργο της ΣΑΕΠ 001/1 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων – Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Πατρών».
15. Το υπ.αριθμ. 6653/08.06.2017 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με θέμα « Διαβίβαση
απόφασης Δ.Σ.» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται (3/02
(3/02-05-2015
2015 απόφαση) οι τεχνικές προδιαγραφές
του υποέργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό
MIS 373260 – προϋπολογισμού 225.000,00
225.000,00€ με Φ.Π.Α.
16. Το υπ’αριθμ.πρωτ.194227/4351/13.7.17
.194227/4351/13.7.17 5Ο πρακτικό/20.6.17
κτικό/20.6.17 του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης της πράξης
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«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης
ΟΠΣ: 5000481»
17. Την υπ’ αριθμ. 371/1.11.2017 (ΑΔΑ Ω98Ε7Λ6
Ω98Ε7Λ6-05Ξ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση τη
της από 31-08-2010
συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού
Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο», για την Πράξη «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξ
πράξης
ης ΟΠΣ: 5000481»
18. Την υπ.αρθμ.438/2017 (ΑΔΑ 6ΠΑΝ7Λ6
6ΠΑΝ7Λ6-ΞΝΗ) απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση
«
αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για
την ανάδειξη αναδόχου του 3ου υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΠαίδων
Κέντρο ημερησίας φροντίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5000481 για την προμήθεια με τίτλο: «Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Νέας

Μονάδας

Σπαστικών

Παίδων
Παίδων»

συνολικού

προϋπολογισμού

60.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
.Π.Α ( 48.387,10
48.387,10€ χωρίς Φ.Π.Α.) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής .
19. Το υπ.αριθμ.οικ.51123/888/15.2.2018
οικ.51123/888/15.2.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Π.Ε
Έργων
Αχαίας με το οποίο
μας διαβιβάστηκε
άστηκε το υπ.αριθμ. 1152/30.1.
1152/30.1.2018
2018 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας με
θέμα «Διαβίβαση της υπ’αριθμ.
υπ’αριθμ.1/22.1.18 (ΑΔΑ:73ΟΟ469076-ΗΡΑ) απόφασης του Δ.Σ. σύμφωνα με την
οποία α) εγκρίνονται οι νέες τεχνικές προδιαγραφές του υποέργου του έργου «Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό MIS 373260 – προϋπολογισμού
225.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α β)ορισμός μελών επιτροπής αποσφράγισης –αξιολόγησης
προσφορών και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβ
παραλαβής
ής της σύμβασης»
20. Το υπ’αριθμ.πρωτ.5650/15.5.2018
5650/15.5.2018 πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου

Παίδων

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

περί

έγκρισης

τροποποίησης
τροποποίησης-συμπλήρωσης

της

προγραμματικής σύμβασης της πράξης: «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό πράξης ΟΠΣ :5000481
21. Την υπ’ αριθμ. 206/18.6.2018 (ΑΔΑ Ψ0ΒΖ7Λ6
Ψ0ΒΖ7Λ6-ΟΓ6) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής
Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’
αριθμ 371/2017 απόφασης της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής πολιτικής με θέμα
«Τροποποίηση της από 31-08
08-2010
2010 συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος και του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμ
«Καραμανδανειο» για την Πράξη
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερήσιας Φροντίδας Πατρών» με κωδικό
πράξης ΟΠΣ :5000481»
22. Την από 7/8/2018 (ΑΔΑ ΩΨ247Λ6
ΩΨ247Λ6-ΜΑ0) τροποποίηση-συμπλήρωση προγραμματικής
προγραμματική σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Γενι
Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρώνν ‘’Καραμανδάνειο’’.
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23. Το υπ.αριθμ.191271/3580/9.7.2018
191271/3580/9.7.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων-Π.Ε
Έργων
Αχαίας, το οποίο
παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας με το υπ’αριθμ.πρωτ.
υπ’αριθμ.πρωτ.225573/10307/20.7.2018
225573/10307/20.7.2018, με
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το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ. αριθ.πρωτ. 107633/2018 (ΑΔΑ Ω44ΩΟΡ1Φ-ΨΣΧ)
Ω44ΩΟΡ1Φ
Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης προμήθειας δύο
(2) πετρελαιοκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων τύπου VAN στα πλαίσια του 3ου υποέργου
«Μηχανολογικός εξοπλισμός Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού
60.000,00 € (με Φ.Π.Α) - 48.387,10
48.387,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.)»
24. Την υπ.αριθμ.4302/7.11.2018
4302/7.11.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας «περί Διατύπωσης θε
θετικής
τικής γνώμης αναφορικά με την έγκριση τευχών δημοπράτησης του 3ου
υποέργου της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας»
με κωδικό ΟΠΣ 5000481 για την προμήθεια με τίτλο: «
«Μηχανολογικός
Μηχανολογικός εξοπλισμός Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (με Φ.Π.Α) - 48.387,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής .
25. Την υπ.αριθμ.2646/2018 (ΑΔΑ ΨΛΠΩ7Λ6
ΨΛΠΩ7Λ6-Φ4Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρεια
Περιφ
Δυτικής Ελλάδας με θέμα 1)
1)Έγκριση
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτισης των όρων
διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου στα πλαίσια του 3ου υποέργο της πράξης «Κατασκευή Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών με τίτλο : «Προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού (22 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα) Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων»»,
Παίδων» με
κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη
Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός
Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση
κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεση
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της
προμήθειας και 2)Την σύσταση των επιτροπών α)Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών
και β) Επιτροπή ενστάσεων , του ανωτέρω διαγωνισμού
26. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική Εγκύκλιος κ.λπ.), που διέπει την εκτέλεση
της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, όπως αυτά τροποποιήθηκαν
και ισχύουν την ημέρα της δημοπράτησης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό για την : «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ((2 πετρελαιοκίνητα ειδικά
επιβατηγά αυτοκίνητα)) για το 3ο υποέργο της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών ΠαίδωνΠαίδων

5 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας του
Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ:
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Ε.Π. 2014-2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας. CPV : 34115200-8
34115200
 Τα υπό προμήθεια είδη ((2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα)
αυτοκίνητα περιγράφονται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β .
 Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί (αποσφράγιση) στις 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στην
έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Πανεπιστημίου 254 (Β΄ Κτήριο) στην Πάτρα, στην αίθουσα
συσκέψεων, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: έως και 19/12/2018
19/12
ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 μ.μ.
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.
 Οι προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/
Δ/νσης
νσης Οικονομικού – Ισόγειο Πανεπιστημίου
254 (Β΄ Κτήριο )
 Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την
προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης με βεβαιωμένη την γνησιότητα της υπογραφής
της.
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρ
αρμόδια
μόδια τριμελή Επιτροπή , που θα οριστεί με απόφαση της
Οικονομικής
ικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.


Περίληψη
ερίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δημοσίευση

σε τοπική εφημερίδα στη έδρα της

Περιφερειακής
ειακής Ενότητας (Πάτρα) .
 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει

τον ανάδοχο.
ανάδοχο Σε περίπτωση άγονου

διαγωνισμού τα έξοδα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.
 Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Πε
Περιφέρειας
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Ελλάδας στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr , στον ιστότοπο του Προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
 Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

(ΣΑΕΠ

001/1)
001/1),

με

ΚΑ

2016ΕΠ00110016

«Προμήθεια

μηχανολογικού

εξοπλισμού»

ο

προϋπολογισμού 60.000,00
60.000,00€ με Φ.Π.Α. για το 3 υποέργο της Πράξης ««Κατασκευή Νέας Μονάδας
Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του
άξονα προτεραιότητας του Ε.Π. 2014
2014-2020, με Φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και
υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
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οποιοδήποτεε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας του είδους, οπότε στην περίπτωση
αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνοντα
απευθύνονται στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας- Δ/νση Οικονομικού -Τμήμα
Τμήμα Προμηθειών (Πανεπιστημίου 254 ,Β΄ Κτήριο, Πάτρα),
Πάτρα) για θέματα
που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από την αρμόδια υπ
υπάλληλο του Τμήματος
Προμηθειών Α.Ζυγούρα,, τηλ. 2613 – 613401, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ. έως τις
14.00 μ.μ.,, β) Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης από την
αρμόδια υπηρεσία , Κα Χ.Γεωργοπούλου 2613
2613-613378.
 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:


την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.



το Ν. 4412/2016

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης είναι τα
εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 11- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού»
και συγκεκριμένα 2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά
μεταφορ των ατόμων με
ειδικές ανάγκες » του 3ου υποέργο
υποέργου της Πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Παίδων
ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας του Ε.Π.
2014-2020 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας, προυπολογισμού 60.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (48.387,10€, χωρίς ΦΠΑ). CPV : 34115200-8

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Η παρούσα Σύμβαση δε διαχωρίζεται σε τμήματα και η αναθέτουσα αρχή, για λόγους δημοσίου
συμφέροντος, θα επιλέξει για την προμήθεια έναν ανάδοχο γιατί τα προσφερόμενα (δύο) αυτοκίνητα θα
πρέπει να είναι ολόιδια από άποψη μοντέλου, χρονολογίας, χρώματος κα
καιι λοιπών τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 2- ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.
www.pde.gov.gr στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών -Δ/νση
Οικονομικού το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
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προσφορών εφόσον οι διευκρινίσεις έχουν ζητηθεί έγκαιρα
.
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ΑΡΘΡΟ 3- ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016)
1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
σύμβασης πρέπει να υποβάλλουν,
επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας.
παρούσας
2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών,
Τμήμα Προμηθειών : Πανεπιστημίου
νεπιστημίου 254 -Β΄ Κτήριο, Τ.Κ 26443 ,Πάτρα) με οποιονδήποτε τρόπο,
τρόπο όπου θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης),
), με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ
Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών, 19-12-2018, ημέρα Τετάρτη και μέχρι 14:00 μ.μ.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου,
άρθρου δεν λαμβάνονται
υπόψη.
3) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ
της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την π
πρόσκληση για την
αποσφράγιση.
4) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
5) Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή,
ή σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
6) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως
ήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους
τους)) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής
συντονιστής αυτής
αυτής.

ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ((άρθρ.25 του Ν. 4412/2016 )

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθ
ανατεθεί η
σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 5 -ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ((άρθρ. 97 του Ν.4412/16 )
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για

δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη

της, κατ'
τ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα.
3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτ
ανωτάτου
ου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.
5. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεση της,

εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων υπόκειται
σε κυρώσεις .

ΑΡΘΡΟ 6- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (άρθρ.73,74 του Ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
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πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
1.Όταν
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
οργάνωση,, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
απόφασης
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία,, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπο
καταπολέμησης
λέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών
κρατών-μελών
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης
απόφασης-πλαίσιο
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
ταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη,, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικον
οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 τη
της απόφασης-πλαίσιο
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων
δων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικ
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορ
εμπορίας ανθρώπων,, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλ
αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.


Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στους διαχειριστές.



Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα11
μέλη του Διο
Διοικητικού
ικητικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: 63Θ37Λ6-Ρ73

18PROC004134349 2018-12-06


Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.



Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους ττους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση
απόφαση.
2.Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθν
εθνική νομοθεσία και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστ
εγκατάστασή
ασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβο
επιβολής
λής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
ητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην κατα
καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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3.Αποκλείεται
είεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται
ναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας1,
(γ) υπάρχουν επαρκώςς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την π
πρόωρη
ρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αν
αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν ττον
ον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίωνν έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

1

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος
γεγονότος.



Ο προσφέρων αποκλείεται
εται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις



Προσφέρων οικονομικόςς φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2(γ) και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεταιι από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί ννα
α κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.



Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρ.75 του Ν. 4412/2016)
4412/2016

1.

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασή
εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες
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συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορι
εμπορικά
κά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο .Εφόσον
Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση έγγραφης, αυτό δηλώνεται με
υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπεύ
υπεύθυνο
θυνο του οικονομικού φορέα.
Ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, που ασκούν
νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει
της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είνα
είναιι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του
Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73
73-75
75 του Νόμου αυτού.
2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
ικανότητα.. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Β.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 92,93,94
,93,94,95,96 του Ν.4412/16)
Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του υπό προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού ήτοι : 2 πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά των ατόμων
με ειδικές ανάγκες.
Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
οδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα,, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αναλυτικότερα στον φάκελο θα περιέχεται ένας υπο
υπο-φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής
οχής στο διαγωνισμό, ένας υπο
υπο-φάκελος
φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ένας υπουπο
φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς.
Ο Φάκελος με την προσφορά αποστέλλεται :
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ
ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254, Τ.Κ.26443
«Προσφορά για τον

Συνοπτικό διαγωνισμό για την

: «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού»

(2

πετρελαιοκίνητα ειδικά επιβατηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά των ατόμων με ειδικές ανάγκες
ανάγκες» του 3ου
υποέργου της Πράξης ««Κατασκευή
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας
Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας του Ε.Π. 2014
2014-2020 με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
ΑΠΟ: (………ΠΛΗΡΗ
ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ…….)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
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Η προσφορά, υποβάλλεται στη Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Πανεπιστημίου 254 ,Β΄ Κτήριο-Πάτρα
Πάτρα , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 14:00 και μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών
προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 19/12/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. αφού
πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία της παραπάνω Διεύ
Διεύθυνσης
θυνσης (Δ.Ο.). Η υποβολή της προσφοράς
γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από σχετικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του (απόφαση Δ.Σ. της
εταιρείας ή εξουσιοδότηση από τον Διαχειριστή της εταιρείας).
Η προσφορά
ορά μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα απευθύνεται στην
παραπάνω διεύθυνση, και με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις και με την επιπλέον ένδειξη «να
πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι
έτσι, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στον τόπο
διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού .
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα,
είτε αποστάλθηκαν
αν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Υπηρεσία έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά
την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών ορίων, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
ευκρινώς:
α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η προμήθεια για την οποία υποβάλλεται η προσφορά
ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής προσφορών) του διαγωνισμού
στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα
Περιεχόμενα
μενα φακέλου δικαιολογητικ
δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνικής προσφοράς
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους,
δηλαδή:
Α) Φάκελο «Δικαιολογητικών
Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Συμμετοχής» σφραγισμένο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης. Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη "Φάκελος
Δικαιολογητικών Συμμετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυξης .
Β) Φάκελο «Τεχνικής
Τεχνικής Προσφοράς
Προσφοράς» ο οποίος περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησι
χρησιμοποιούνται
μοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και
περιγράφονται
φονται στα έγγραφα της σύμβασης , όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης.
διακήρυξης
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Σε περίπτωση συνυποβολής,, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα»,
χαρακτήρα» σε
αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι.
Αφορά τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η σήμανση του συνόλου της τεχνικής προσφοράς (φάκελος
«Τεχνική Προσφορά»)) ως εμπιστευτ
εμπιστευτικού χαρακτήρα.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
Γ) Φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς
Προσφοράς»,

τα
α οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου,

τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη :«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».


Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν το υπό
υπόδειγμα
δειγμα Οικονομικής προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). Η συνολική τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο
απόρριψης της προσφοράς.
Οι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογρα
μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά τον
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Εάν δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται.
Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα
συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των
προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες γγια
ια τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό
για τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις
συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρθρ. 86, 100 του Ν.4412/16)
α) Διαδικασία αποσφράγισης
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους ,εφόσον
το επιθυμούν,, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ο
ορίζεται στα έγγραφα συνοπτικού διαγωνισμού,
διαγωνισμού σύμφωνα με το
άρθρο 21 του Ν.4412/16.. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
2. Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού
διαγωνισμού,, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συ
συμμετοχής , καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι
των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο και
αι τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από
την αρμόδια υπηρεσία.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς (βαθμολόγηση και
κατάταξη προσφορών),, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να
γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από
την ως άνω διαδικασία
ασία σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

18

ΑΔΑ: 63Θ37Λ6-Ρ73

18PROC004134349 2018-12-06

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που π
προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές (σχ.άρθρο 90
του Ν.4412/16)
3.. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση
απόφαση/αποφάσεις
/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφων
σύμφωνα
α με το άρθρο 127 για συμβάσεις με
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιά
χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή σύμφωνα με το άρθρο 360 προδικαστική
προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
4. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των
αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής
και εφόσον ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής
χνικής προσφοράς όλων των
συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί (σχ.άρθρ.117 του Ν.4412/16).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στις 20/12/2018
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:300 π.μ. στην Δ/νση Οικονομικού, τμήμα Προμηθειών, της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, δημόσια, παρουσία των υποψηφίων (εφόσον το επιθυμούν) που υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά
τους”)
Β) Διαδικασία βαθμολόγησης και κατάταξης Προσφορών
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α/Α
Α΄ ΟΜΑΔΑ
1
Είδος κινητήρα
2
Ισχύς κινητήρα
3
Ροπή στρέψης
4
Ανώτατη – τελική ταχύτητα
5
Κατανάλωση καυσίμου
6
Σύστημα πέδησης
7
Σύστημα διεύθυνσης
8
Σύστημα ανάρτησης
9
Συστημα ράμπας –στηριξη
στηριξη αμαξιδίων
10
Όργανα ελέγχου
11
Λοιπός εξοπλισμός
12
Συστήματα ασφαλείας
13
Εγγύηση αντισκωρικής προστασίας αμαξώματος
14
Εσωτερικές διαστάσεις αμαξώματος

Συντελεστής
Βαρύτητας
5%
5%
5%
5%
8%
8%
5%
8%
5%
3%
3%
7%
8%
5%
80,00%

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ
Β΄ ΟΜΑΔΑ
1
2

Χρόνος παράδοσης
Εγγύηση καλής λειτουργίας

8%
12%
20,00%

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ΟΜΑΔΑΣ

100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου
κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στο
στοιχεία
ιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων ττων κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +σ3χΚ3……. σνχΚν
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σi : είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i και
Κ : είναι το κριτήριο αξιολόγησης
Κi : η επιμέρους βαθμολογία του κριτηρίου i

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός),
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.

Λ

=

Προσφερθείσα τιμή (ΟΙ
ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ.)
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς ((U)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών
σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και να δηλώνουν αξιόπιστα τον τρόπο με
τον οποίο ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ανωτέρω πίνακα αξιολόγησης.
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών γίνεται συγκριτικά απορρίπτονται δε οι προσφορές που μειονεκτούν
σημαντικά. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που
δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την αποσφράγιση των προσφορών εφόσον δεν ζητηθούν
από την επιτροπή διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 10- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( άρθρ. 73, 75, 79, 93 του Ν.4412/16)
Ν.4412/16
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο
ο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις του άρθρου 6 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 7 της παρούσης,
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
συμμετοχής το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16
(Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ζ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το
ο ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Το ΤΕΥΔ σε

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα της περιφέρειας .
Σε όλες
ες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύ
σύναψης σύμβασης.

β) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές ” του Παραρτήματος Β της Διακήρυξης,
θα πρέπει να συμπληρώσουν να υπογράψουν και να υποβάλουν και τα κάτωθι :


Tον Πίνακα τεχνικής συμμόρφωσης , (παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης).
διακήρυξης) Ο εν λόγω
Πίνακας διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Περιφέρειας



Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του υποψηφίου προμηθευτή , στην οποία θα δηλώνει ότι : 1)
τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στο παράρτημα Β της
διακήρυξης 2) τα προσφερόμενα είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούσα επιχείρηση και να
αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και το έτος κατασκευής 3) ο χρόνος
ισχύς της προσφοράς θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού, 4) ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι τρείς (3) μήνες από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ,,5) ο χρόνος μακροσκοπικής-λειτουργικής
λειτουργικής παραλαβής θα
είναι ένας (1) μήνας από την παράδοση του οχήματος στις αποθήκες 6)θ
θα αναφέρεται το σταθερό
ποσοστό της παρεχόμενης
αρεχόμενης έκπτωσης στις τιμές των ανταλλακτικών του εκάστοτε ισχ
ισχύοντος
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τιμοκαταλόγου, 7)θα
θα αναφέρεται το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά
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που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο προμηθευτής την προμήθεια ανταλ
ανταλλακτικών στον αγοραστή ,
9)θα
θα αναφέρει ότι θα προσκομίσει Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κατά την παράδοση των
αυτοκινήτων με χρόνο ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών και ύψους 5% της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ , (
παράρτημα Β,, παράγραφο 4.2
4.2)


Εγγύηση κατασκευής και παροχής αντα
ανταλλακτικών
λακτικών (μεγαλύτερη από 10 έτη)



Εγγύηση αντισκωρικής προστασίας αμαξώματος
αμαξώματος,, ( παράρτημα Β, παράγραφο 2.2.9)



Αναλυτική Κατάσταση των εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών
αντα
σε όλη τη
χώρα για την εκτέλεση επισκευών και συντήρησης των αυτοκινήτων (παράρτημα
(
Β, παράγραφος
4.2.4).



Ευρωπαϊκό
κό Πρότυπο ΕΝ
ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής
κής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN),
(
(παράρτημα Β,
παράγραφο 3.1.3)



Τα σχετικά Τεχνικά φυλλάδια
φυλλάδια- Prospectus- φωτογραφίες του κατασκευαστή των αυτοκινήτων ή του
επίσημου αντιπροσώπου στη χώρα .Τα Prospectus να είναι γραμμένα στα Ελληνικά ή σε επίσημη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78

του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.
•

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσότερων

άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και
χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίθενται οι σχετικές πλ
πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες
στηρίζεται.
•

Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να δίδεται για

καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό

Τ.Ε.Υ.Δ.

στο οποίο παρατίθενται οι

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα μ
με τα μέρη II έως V του Τ.Ε.Υ.Δ.
•

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του Τ.Ε.Υ.Δ. παρατίθενται στο Παράρτημα Ζ της παρούσας

Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου word) το Τ.Ε.Υ.Δ.

βρίσκεται στην ιστοσελίδα της

Περιφέρειας.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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Σημειώνεται ότι: Οι Υπεύθυνες Δηλώσε
Δηλώσεις
ις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση
νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρουν ημερομηνία
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβο
υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
(άρθρο 3 Ν. 4250/14). Για τα λοιπά δικαιολογητικά ( ιδιωτικά έγγραφα εφαρμόζεται ότι ισχύει στο άρθρο 1 του
Ν. 4250/14)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων» ισχύει:
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες
και τους φορείς της περίπτωσης α', του άρθρου 1 του Ν.4250/14 ευκρινή φωτ
φωτοαντίγραφα
οαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του Ν.4250/14.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από α
αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ΑΡΘΡΟ 11 –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Οι

προσφέροντες

είναι

υποχρεωμένοι

να

συμπληρώσουν

το

υπόδειγμα

«
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας.
 Ο προϋπολογισμός βαρύνει το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΕΠ001/1), με ΚΑ 2016ΕΠ00110016 «Προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού» προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
24% για το 3ο υποέργο της
Πράξης «Κατασκευή
Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων
Παίδων-Κέντρο
Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό
ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας του Ε.Π. 2014
2014-2020. Υπόλογος διαχειριστής
πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
αριθμ.111738/732/12.05.2016
111738/732/12.05.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας
 Στην προσφορά, θα αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς η τιμή σε ευρώ και θα αφορ ά το
σύνολο του υπό πρ
προμ
ομ ήθεια μηχανολ ογικ ού εξοπλισμού (2 αυτοκ ίνη τα).
τα
 Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
 Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής,24
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
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 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη
απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής,
ής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
 Για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016
Στην οικονομική προσφορά (τιμή) περιλαμβάνονται και βαρύνουν τον προμη
προμηθευτή:
θευτή:









οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμ
δασμοί και όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
το κόστος εκτελωνισμού και τα τέλη ταξινόμησης,
οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας,
τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος,
η ασφάλεια των αυτοκινήτων για δώδεκα (12) μήνες,
τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των αυτοκινήτων στην Αναθέτουσα Αρχή,
τα έξοδα δημιουργίας και επικόλλησης σε κάθε αυτοκίνητο της επιγραφής που θα του υποδειχθεί
υπο
από την Αναθέτουσα Αρχή,

ΑΡΘΡΟ 12 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρ.102 του ν.4412/2016)
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωσ
διόρθωση
η ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από
την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων κκαι λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή
μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η

25

διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή
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υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
3. Η διευκρίνιση
η ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά
σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις παραγράφους
1 έως 4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρ.103 του ν.4412/2016)
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη
των είκοσι (20) ημερών
ρών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
ται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες.

26
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την
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επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί,, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απ
απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον
είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον πρ
προσφέροντα
οσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
λεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπ
καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι
οικονομική
κονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
ικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία
ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο ό
όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα
του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητι
δικαιολογητικών,
κών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105
του ν.4412/16 .
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης
και στις διατάξεις του παρόντος.
27
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρ. 80, 103 του Ν.4412/16)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών
προσφορών,, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σ' αυτόν,, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, τα ακό
ακόλουθα έγγραφα και
δικαιολογητικά,, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6 και την απόδειξη
των απαιτήσεων του άρθρου 77, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 6 και την απόδειξη των
απαιτήσεων του άρθρου 7 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά :
(1). Για την παράγρ. 1 του άρθρου 6 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου,
μητρώου ή
ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους
κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας , το
οποίο να είναι σε ισχύ2 από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις .Η
. υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αν
αναφερόμενα
αφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες
θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικ
καταδικαστικές
αστικές αποφάσεις.

(2). Για τις παράγρ. 2 του άρθρου 6 (καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) και 3 (β) του
άρθρου 6 (πτώχευση,
πτώχευση, εξυγίανση, αναγκαστική διαχείριση κτλ.) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ3

2

(Θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκ
έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της
παραλαβής των δικαιολογητικών κατακύρωσης)
3

(Η
Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές,
ανεξαρτήτως της πράξηςς ή συναλλαγής για την οποία ζητείται. 28
Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα,, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, οφειλών που τελούν
σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής)
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Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία
α εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοπ
πιστοποιητικό
οιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη
η αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων4.
Αν το κράτος-μέλος
μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδ
εκδίδει
ίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6,, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται
τικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της π
παρούσας
αρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 6.
(3).Για
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
(4).Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 (γ) του άρθρου 6 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πρινν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που το Σ.ΕΠ.Ε
αδυνατεί στην έκδοση τέτοιου πιστοποιητικού για το σύνολο του ανωτέρου χρονικού διαστήματος οι
υποψήφιοι ανάδοχοι προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών
ενώπιον συμβολαιογράφου, μη επιβολής ή περί επιβολής αναφέροντας και τις πράξεις επιβολής προστίμου
σε βάρος τους για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

29
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(5).Για την παράγραφο 4 του άρθρου 66, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
(6).Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 7 (απόδειξη
απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας)
ς) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να είναι σε ισχύ 5. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά
τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου
υμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου τη
τηςς υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Επιμελητήριο.
(7).Για
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας του άρθρου 7 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να
προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής –Τεχνική
προσφορά
(8).Για
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης
εκπροσώπησης,, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει
να προκύπτουν
υν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χο
χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.


Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φο
φορέα
ρέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

5

(Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγ
επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού,
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της έγγραφης πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης)
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Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίο
αναγκαίους
υς πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Σημειώνεται ότι:
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου
από το νόμιμο εκπρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτική
καταληκτικήςς ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/14). Για
τα λοιπά δικαιολογητικά ( ιδιωτικά έγγραφα εφαρμόζεται ότι ισχύει στο άρθρο 1 του Ν. 4250/14)
Δικαιολογητικά
ικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφο
συμβολαιογράφους,
υς, πιστοποιημένους από τους
αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει με κεφαλαία τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 254, Τ.Κ.26443
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια :
«Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού»

(2 αυτοκίνητα για τη μεταφορά των ατόμων με ειδικές

ανάγκες)» του 3ου υποέργου της Πράξης «
««Κατασκευή
«Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
Παίδων
ημερησίας
φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας το
του Ε.Π. 2014-2020 με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής στο σύνολο της προμήθειας.
ΑΠΟ: (………ΠΛΗΡΗ
ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ…….)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 15- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρ. 127 του ν.4412/2016)
4412/2016)
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
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το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμία
προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοπ
κοινοποίηση της ένστασης
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολ
υποβολής
ής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1
(1%)
%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετώ
μελετώνν και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για
την ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω
παραβόλου.

ΑΡΘΡΟ 16- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρ. 100,105 του Ν.4412/2016)
1.Στις
Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό
όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στη διαδικασία του
διαγωνισμού
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα σε κάθε
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κ.λπ., επί αποδείξει.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή ττης
ης σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τo
τ
άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα32
αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και
μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και απ
από
ό τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του
ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίο
τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κκηρύσσεται
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για ττην
ην υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

ΑΡΘΡΟ 17- ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρ.106 του Ν.4412/2016)
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίαςς ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

33
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ΑΡΘΡΟ 18- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρ.72 του Ν. 4412/2016 )
Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθ
άρθρο
ρο 72, του Ν. 4412/2016 )
Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
σύμβασης,
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 3, στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης . Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης , η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
συμβ
αξίας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η εεπιστροφή
πιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας , σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται κατά την παράδοση των
αυτοκινήτων με χρόνο ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών
ετών.

2.Οι εγγυητικές
κές επιστολές των παραγράφων Α, Β και Γ εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
κράτη
της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μ
με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
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λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη του
τουςς στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
3.Οι
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερο
ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση ((στην
στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτ
κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος
της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και το
τονν όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Α
ΑΡΘΡΟ 19- ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωση
Ένωσης,
ς, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από ττα
α όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδ
διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Η αθέτηση των υποχρεώσεων των ως άνω παραγράφων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παραγράφου 4, εδ.θ’ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης και
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται τα
προβλεπόμενα στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν.3863/2010.


Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων σε περίπτωση που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 πε
περιλαμβάνεται
ριλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των
παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16
του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του
αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που
τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας τη
τηςς παραγράφου 4 του άρθρου
105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο
γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των
υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016 .Οι
Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
ης σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

ΑΡΘΡΟ 20-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκ του Ν. 4412/2016 διαδικασίας και την επέλευση των εννόμων
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης
κατακύρωσης,, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει
για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.
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α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη
γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα
δ) Την τιμή αναλυτικά
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής

ια)Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε π
περίπτωση
ερίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο β)
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 21- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (άρθρ.200 του ν.4412/2016)
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο θα γίνει από το Περιφερειακό Ταμείο ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης
Π.Δ.Ε (Υπόλογος διαχειριστής πιστώσεων του συγκεκριμένου έργου έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 111738/732/12.05.2016 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας), μετά την προσκόμιση των νομίμων
ων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενερ
διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων
Η πληρωμή του αναδόχου θα αφορά στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια ειδών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ
ΕΥΡΩ.
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Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά ττην
ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυν
επιβάρυνση,
ση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06%
6% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα
μφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20166 . Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της
ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπ
Υπουργού
ουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.


Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρω
τροποποίηση/συµπλήρωση
ση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 22- ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ. 105, 203 του Ν.4412/16))
Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στον τελικό
μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών :
α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και
6
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β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση ή
δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη της επιτροπής προμηθειών, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κκάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν.
Στον μειοδότη, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών, αθροιστικά ή
διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις :
α) Κατάπτωση μερική ή ολική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετ
συμμετοχής
οχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης, κατά περίπτωση
β) Ανάθεση

στους
τους επόμενους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με

απευθείας αγορά, είτε με διενέργεια διαγωνισμού.
γ) Καταλογισμός
λογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του διαφέροντος
που θα προκύψει.
δ) Προσωρινώς ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη από αντίστοιχους διαγωνισμούς του
Δημόσιου Τομέα (άρθρο 74 του Ν.4412/2016)
Οι παραπάνω κυρώσεις κατά το
του
υ μειοδότη είναι άσχετες με την κατ' αυτού ποινική δίωξη εφόσον η
παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση της υπηρεσίας, που
προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για κάθε ζημιά της υπηρεσίας από το
τον
μειοδότη, η κάθε αξίωσή της κατά αυτού θα κρατείται απ' ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής
εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται σαν έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το δικαίωμα της επιλογής έχει το αρμόδιο από το νόμο
όργανο, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής προμηθειών. Γενικά σε κάθε περίπτωση αθέτησης
οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 23- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ
περ.. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

ΑΡΘΡΟ 24- ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.Ο
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα39από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
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συμβατικό
βατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του
ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι
γοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι π
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κκατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικα
δικαιοπραξία,
ιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής
της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 774
4 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
2.Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπ
εκπρόθεσμα
ρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση
φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντί
αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη
της λήξης του συμβατικού
κού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
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Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκ
προκαταβολής
αταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη
της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 25-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αυτοκίνητα έτοιμα προς κυκλοφορία, με έξοδα, ευθύνη και
μέριμνα δική του,, σε χώρο και χρόνο που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της σύμβασης.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλ
επιβάλλονται
ονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος
άδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 26- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
1. H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
δευτεροβάθμιες σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β και τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του
του, που
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συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ
παρ.. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτη
Παράρτημα VII της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την διαδικασία
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παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να
παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο και λειτουργικό
έλεγχο (πρακτική δοκιμασία).Το
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το παράρτημα Β-τεχνικές
τεχνικές προδιαγραφές κεφάλαια 4.2.7, 5,6 και 7 ορίζονται
τα εξής:

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Μακροσκοπικός έλεγχος
Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και γενικά την
συμφωνία με τους όρους του παραρτήματος Β
Β-Τεχνικές Προδιαγραφές . Ο χρόνος μακροσκοπικής λειτουργικής παραλαβής θα είναι ένας (1) μήνας από τη παράδοση το
του
υ οχήματος στις αποθήκες
Λειτουργικός έλεγχος
Κατά τον λειτουργικό έλεγχο το επιλεγέν όχημα θα οδηγηθεί από οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή 80
χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, κλείσιμο θυρών, των
συστημάτωνν θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του οχήματος . Μετά το τέλος
της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού και των
σωληνώσεων υγρών στο όχημα για διαπίστωση διαρροών . Οι δαπάνες του λειτουργικού ελέγχου θα
βαρύνουν τον προμηθευτή .
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με την παράδοση του οχήματος ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκπαιδεύσει δωρεάν, με κατάλληλο
προσωπικό, στις εγκαταστάσεις του, εφόσον του ζητηθεί, δύο (2) τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέματα
χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του οχήματος.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Το όχημα θα συνοδεύεται με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού , συντήρησης και επισκευών στην
Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση .
Τα παραπάνω εγχειρίδια να δοθούν σε τρεις πλήρεις ξεχωριστές σειρές καθώς και εικονογραφημένος
κατάλογος ανταλλακτικών για τη Διαχείριση Υλικού και Κεντρικά Συνεργεία.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές παραρτήματος Β.
Β
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης
απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
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Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά
ά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρου 208 του ν.4412/16.
2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκ
πρωτοκόλλων
όλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους όπως ορίζονται στο άρθρο 25
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο
χρόνο,, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά, αποδεικτικό
κό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα
εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή κκαι
αι την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοπ
πραγματοποίησε
οίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές
υητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 27-- ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους ττης
ης σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται

ως

εκπρόθεσμος

και

υπόκειται

σε

κυρώσεις

λόγω

εκπρόθεσμης

παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
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3.. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 28- ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατά την παράδοση των αυτοκινήτων θα πρέπει να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο παράρτημα B -κεφάλαιο
κεφάλαιο 4 παράγραφος 4.2
4.2, με χρόνο ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών και
ύψους εγγύησης 5% της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην
προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
προδιαγραφές-παράρτημα Β και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα
οβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά
πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή
εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωσ
έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αν
αναδόχου
αδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 της παρούσας. Το πρωτόκολλο
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
ΑΡΘΡΟ 29-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ’ όλιν την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 30-ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε

44 έχει συνταχθεί το έγγραφο.
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έέγγραφα
γγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια ((prospectus) και άλλα έντυπα -εταιρικά
εταιρικά ή μημη με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα..
Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μετα
Μεταφραστική
φραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε
από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους
φορείς.
ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρ.57 του Ν.4412/16)
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
ΑΡΘΡΟ 32- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρ. 204 του Ν.. 4412/2016)
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 33-ΔΙΚΑΙΟ /ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου
αναδόχου,, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή
ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πάτρα αρμόδια
δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη
θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται
μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ 34-ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε γενικά ζήτημα που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη και για κάθε παράβαση των όρων της
σύμβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/201645(ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016)
2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
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ΑΡΘΡΟ 35-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο


Η προκήρυξη και η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/( ΔΙΑΥΓΕΙΑ)



Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ
(ΚΗΜΔΗΣ).



Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
Τύπο σε μία (1) τοπική
εφημερίδα.



Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
ης αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.pde
pde.gov.gr στην διαδρομή : Ενημέρωση► Προκηρύξεις

Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

 Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο της περίληψης της παρούσης
αρούσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο και
σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού την αναθέτουσα αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Πετρελαιοκινήτων (diesel)
Προϋπολογισμός : 60.000 Ευρώ.
Τεμάχια : Δυο (2)

1.1 Σκοπός
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχει σκοπό την προμήθεια από το εμπόριο δυο επιβατηγών
αυτοκινήτων, που θα καλύψουν τις βασικές απαιτήσεις μετακίνησης των παιδιών της «
«ΝΕΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΙΔΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ» και συγκεκριμένα για
την υλοποίηση του 3ου Υποέργου με τίτλο «Μηχανολογικός
Μηχανολογικός εξοπλισμός Νέας Μονάδας Σπαστικών
Παίδων» συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € (με Φ.Π.Α) - 48. 387,10€
€ (χωρίς
(
Φ.Π.Α)
1.2 Σχετικά βοηθήματα
1.2.1 Οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας .
1.2.2 Πληροφορίες από το εμπόριο .
1.2.3 Η ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση .129/2534/ΦΕΚ 108Β/4
108Β/4-22010

2. ΟΧΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ

Το όχημα θα είναι τύπου VAN επιβατηγού και θα πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω
προδιαγραφές:
Κινητήρας: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Εως 2.500cc εως 140 ίππων στις 4.000 rpm και 300Νm στις 2000rpm,
2000
υπερσυμπιεζόμενος
TURBO κινητήρας με ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου και Intercooler
- Σύστημα μετάδοσης /κιβώτιο: κίνηση εμπρός, μοχλός ταχυτήτων στο ταμπλό, 5 ταχύτητες εμπρός
+ μία όπισθεν
- Ανάρτηση: εμπρός γόνατα Mac Pherson,, αντιστρεπτική δοκός και πίσω άκαμπτος η ημιάκαμπτος
άξονας και λοξά τοποθετημένα αμορτισέρ
- Φρένα: εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι και πίσω απλοί δίσκοι
- Ρεζερβουάρ 80lt
- Διάμετρος στροφής: 14.00 μέτρα
- Διαστάσεις – βάρος: καθαρό μ
μήκος 5.0 m – πλάτος 1,90m – ύψος 2,10 m περίπου
47
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Στο πίσω μέρος του οχήματος θα τοποθετηθεί ράμπα αναδιπλούμενη ούτως ώστε να είναι
εύκολα προσβάσιμο από ΑΜΕΑ.
Πτυσσόμενη Ράμπα αλουμινίου (πιστοποιημένη κατασκευή –τοποθέτηση)
τοποθέτηση) ενδεικτικού τύπου
RRD 00 - 081.01.300.
Ένα τεμάχιο για κάθε αυτοκίνητο για την μεταφορά δυο αμαξιδίων.
Σετ συγκράτησης αμαξιδίου, ((πιστοποιημένη κατασκευή –τοποθέτηση)
Περιλαμβάνει:
2 ράγες για ιμάντες τοποθετημένες στο πάτωμα.
1 σετ ιμάντες συγκράτησης αμαξιδίου.
1

ιμάντα για συγκράτησης ατόμου.

Δύο τεμάχια για κάθε αυτοκίνητο για την μεταφορά δυο αμαξιδίων.
1.5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ο κλιματισμός (ψύξη – θέρμανση) του θαλάμου θα επιτυγχάνεται με αεραγωγούς που θα οδηγούν
και στον χώρο των επιβατών.
Κεφάλαιο 2
2. 1 Γενική περιγραφή
Το όχημα πρέπει
πει να είναι σύγχρονης κατασκευής πετρελαιοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
εκπομπής μέχρι και 200 gr/km C
C02 και κατανάλωση πετρελαίου μέχρι 8 lt/100
/100km μικτής διαδρομής
τυποποιημένο προϊόν σειράς, ο τύπος του να έχει αναγγελθεί την τελευταία τετραετία και να είναι
μορφολογικά κατάλληλο για επιβατηγό αυτοκίνητο Κρατικής Υπηρεσίας . Να είναι κλειστού ενιαίου
αμαξώματος, τεσσάρων συνολικά θυρών μια συρόμενη και η πίσω θύρα πλήρως ανοιγόμενη και
καταλλήλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά εννέα (9) ατόμων (σ
(συμπεριλαμβανομένου
υμπεριλαμβανομένου του
οδηγού) και ωφελίμου φορτίου τουλάχιστον 800 κιλών .
2.2 Τεχνικά – Λειτουργικά – Φυσικά Χαρακτηριστικά
2.2.1 Κινητήρας
2.2.1.1 Πετρελαιοκινητήρας, υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή τετράχρονος,
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και 200 gr/km C02
02 υδρόψυκτος, κυβισμού μεταξύ
2000 και 2500 κυβικών εκατοστών.
2.2.1.2 Η απαιτουμένη - αποδιδόμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 90Kw και η μεγίστη ροπή
στρέψης τουλάχιστον 300 Νm , υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 89/491/
89/491/EEC
EEC .
2.2.1.3 Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα (2013) Ελληνική και Κοινοτική
νομοθεσία .
2.2.1.4 Η κατανάλωση καυσίμων , υπολογισμένη σύμφωνα με την οδηγία 93/116/
93/116/EEC, δεν θα
πρέπει να ξεπερνά εντός – εκτός πόλης σε μικτό κύκλο
τα 8 lt/100Km , αντίστοιχα .
2.2.2 Σύστημα μετάδοσης της κίνησης
2.2.2.1 Συμπλέκτης :
Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί υδραυλικά.
2.2.2.2 Κιβώτιο ταχυτήτων :
Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να έχει πέντε (5) τουλάχιστον συγχρονισμένες ταχύτητες
ταχύ
εμπρόσθιας
κίνησης και μία (1) όπισθεν. Ο μοχλός αλλαγής των ταχυτήτων να βρίσκεται στο δάπεδο .
48
2.2.2.3 Διαφορικό :

ΑΔΑ: 63Θ37Λ6-Ρ73

18PROC004134349 2018-12-06

Το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο για να μπορεί το όχημα, με πλήρες φορτίο, να
επιτυγχάνει μεγάλες επιταχύνσεις που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να
εξυπηρετήσει . Η τελική ταχύτητα του οχήματος πρέπει να είναι άνω των 110 Km/h και η επιτάχυνσή
του μικρότερη ή ίση από 20 δευτερόλεπτα για ανάπτυξη 100 Km/h από τη μηδενική ταχύτητα .
2.2.3 Σύστημα διεύθυνσης:
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, υδραυλικό η ηλεκτρουδραυλικό , με σύστημα αυτόματης
επαναφοράς. Η διάμετρος
μετρος του κύκλου στροφής του οχήματος πρέπει να είναι κάτω από τα
δεκατέσσερα (14) μέτρα
2.2.4 Σύστημα ανάρτησης.
Ανεξάρτητο και στους τέσσερις τροχούς, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε κάθε τροχό ώστε να
εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση του οχήματος και η άνεση των επιβαινόντων
.Ημιάκαμπτος άξονας πίσω επίσης γίνεται αποδεκτός σε συνδυασμό όμως με ελατήρια
ελατήρια-υδραυλικά
αμορτισέρ και μπάρα “panhard
panhard”.
”. Ακόμα, θα διαθέτει αντιστρεπτική ράβδο υποχρεωτικά στην
εμπρόσθια ανάρτηση, καθώς και ανάρτηση τύπου Mc Pherson εμπρός .Επί πλέον απαραίτητο είναι
και το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας ESP.
2.2.5 Σύστημα πέδησης.
Ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση τύπου Servo . Επί πλέον να υπάρχει
χειροπέδη (χειρόφρενο) μηχανικού τύπου που θα εφαρμόζει στους πίσω τροχούς . Η πέδηση θα
γίνεται εμπρός με δίσκους (δισκόφρενα) . Να υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα αντιμπλοκαρίσματος
τροχών (A.B.S.).Να
.Να αναφέρεται υποχρεωτικά στις προσφορές η γενιά του συστήματος
αντιμπλοκαρίσματος τροχών, το είδος και η διάμετρος των δίσκων πέδησης . Είναι επιθυμητή η
ύπαρξη δισκοφρένων και στους οπίσθιους τροχούς και αερισμός των δίσκων στους εμπρόσθιους .
2.2.6 Τροχοί - Ελαστικά
Οι τροχοί θα είναι χαλύβδινοι η κράματος αλουμινίου κατάλληλοι για ελαστικά διαμέτρου 15 ιντσών
τουλάχιστον.. Τα ελαστικά θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial) κατασκευής τελευταίου εξαμήνου προ
της παράδοσης των οχημάτων, καινούργια, όχι από αναγόμωση και υποχρεωτικά χωρίς
αεροθαλάμους (Tubeless). Το όχημα να προσφερθεί με μέγιστο πλάτος πέλματος ελαστικού, που
μπορεί να τοποθετηθεί στα κανονικά (Standard) σώτρα (ζάντες). Να υπάρχει εφεδρικός τροχός
κανονικός η μικρότερος. . Στη προσφορά να α
αναφέρεται
ναφέρεται υποχρεωτικά ο τύπος, το εργοστάσιο
κατασκευής και η χώρα προέλευσης . Τέλος τα ελαστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές E.T.R.T.O. .
2.2.7 Ηλεκτρικό σύστημα
2.2.7.1 Εσωτερικός φωτισμός :
Στο θάλαμο των επιβατών θα υπάρχου
υπάρχουνν τοποθετημένα φωτιστικά που θα ανάβουν και σε
περίπτωση που δεν έχει ασφαλίσει μια από τις πόρτες του οχήματος .
2.2.7.2 Εξωτερικός Φωτισμός :
Το όχημα θα φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. Και φώτα ημερήσιας
προειδοποίησης Επί πλέον θα φ
φέρει
έρει φώτα ομίχλης
49 εμπρός, φώτα οπισθοπορείας που θα
λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και τρίτο φως πέδησης .
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2.2.7.3 Ηχητική κάλυψη :
Το όχημα θα φέρει τον εξοπλισμό ηχητικής σήμανσης που προβλέπεται από τον Κ.Ο.Κ. , καθώς και
εργοστασιακή
τασιακή ηχητική εγκατάσταση τεσσάρων τουλάχιστον ηχείων με ράδιο CD . Όλες οι συσκευές
θα φέρουν σήμανση CE .
2.2.7.4 Συσσωρευτής :
Θα φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κλειστού - ξηρού τύπου, χωρητικότητας 55 Ah τουλάχιστον,
τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλ
ασφαλή
ή υποδοχή. Να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον
αρνητικό πόλο .
2.2.8 Όργανα ελέγχου και παρελκόμενα οδήγησης .
Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης
της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος . Να έχει δε οπωσδήποτε τα
παρακάτω :
2.2.8.1 Ταχύμετρο .
2.2.8.2. Στροφόμετρο .
2.2.8.3 Δείκτη ποσότητας καυσίμου .
2.2.8.4 Όργανο θερμοκρασιών .
2.2.8.5 Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή .
2.2.8.6 Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού .
2.2.8.7 Ηχητικό όργανο .
2.2.8.8 Τουλάχιστον δύο αερόσακους (οδηγού, συνοδηγού), ενώ επιθυμητή είναι η ύπαρξη και
πλευρικών αερόσακων
2.2.8.9 Δύο (2) αλεξήλια .
2.2.8.10 Κάτοπτρα (ένα εσωτερικό και δύο εξωτερικά ρυθμιζόμενα εσωτερικώς) .
2.2.8.11 Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον δύο (2) ταχυτήτων, καθώς και
διακοπτόμενης λειτουργίας.
2.2.8.12 Σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό .
2.2.8.13 Αντίσταση αποθάμβωση
αποθάμβωσης πίσω παραθύρου .
2.2.8.14 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος A.B.S .
2.2.8.15 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αερόσακων .
2.2.8.16 Σύστημα ακινητοποίησης κινητήρα ((Immobilizer) .
2.2.8.17 Εργοστασιακή εγκατάσταση κλιματισμού, ζεστού – ψυχρού αέρα, χειροκίνητης η
αυτομάτου λειτουργίας, ((CLIMA)) , έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα και όλα τα απαιτούμενα
όργανα λειτουργίας και ελέγχου .
2.2.9 Αμάξωμα
2.2.9.1 Το αμάξωμα να είναι ισχυρής κατασκευής να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της
θερμότητας και να έχει ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό. Το δάπεδο να έχει
προστατευτικό τάπητα . Θα διαθέτει τέσσερις (4) θύρες (η μια συρόμενη) με κρύσταλλα ασφάλειας,,
και σύστημα διοχέτευσης θερμού
θερμού-κρύου
κρύου αέρα προς το αλεξήνεμο και τους επιβάτες. Τα καθίσματα
καθίσμ
θα είναι άνετα με επένδυση αντιιδρωτικού υλικού, σκούρας απόχρωσης κατά προτίμηση, με το πίσω
κάθισμα να είναι διαιρούμενο προκειμένου να μεγαλώνει ο χώρος αποσκευών. Ο χώρος αποσκευών
αυτούσιος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 λίτρα.
2.2.9.2 Το . μήκος
κος του οχήματος να είναι έως 5.30
50μέτρα το πλάτος έως 1,95 μέτρα (χωρίς τους
καθρέπτες) και το ύψος περίπου 2 μέτρα.
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2.2.9.3 Ο εξωτερικός χρωματισμός να είναι μεταλλικού τύπου ανοικτού χρώματος υποχρεωτικώς
και να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις τη
τηςς Υπηρεσίας, με ειδική περιμετρική φωσφορίζουσα ταινία
χρώματος επιλογής πλάτους 10
10cm και τον τίτλο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Να αναφερθεί απαραιτήτως η εργοστασιακή εγγύηση επιφανειακής προστασίας έναντι σκουριάς .
2.2.9.4 Η πρόσβαση
βαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει .
2.2.9.5 Να φέρει ηλεκτρικό αναπτήρα .
2.2.9.6 Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή και
χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του .
2.2.9.7 Στα μπροστινά και
αι πίσω καθίσματα να έχει προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα
κεφαλής σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών ασφάλειας .
2.2.9.8 Το όχημα θα έχει αυτόματες ζώνες ασφάλειας τριών σημείων για τον οδηγό και τον
συνοδηγό και δύο τουλάχιστον σημείων για το
τους υπόλοιπους επιβάτες .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
3.1 Το όχημα θα συνοδεύεται απαραίτητα από τον παρακάτω εξοπλισμό :
3.1.1 Ένα (Ι) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης) .
3.1.2 Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες .
3.1.3 Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος τουλάχιστον (1) κιλό που να καλύπτει το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-33 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) το οποίο και θα
πιστοποιείται υποχρεωτικά με την υποβολή της προσφοράς
3.1.4 Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί ..
3.1.5. Εργαλειοθήκη με επαρκή, κατάλληλα εργαλεία συντήρησης, τα οποία θα κατονομάζονται επ’
ακριβώς σε σχετική κατάσταση, κατά την προσφορά .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
4.1 Τεχνικών Χαρακτηριστικών
Να δοθούν πλήρεις περιγραφικές
γραφικές πληροφορίες αυτών και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες για την καλύτερη αντίληψη του προσφερομένου
οχήματος . Τα χαρακτηριστικά αυτά να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τα κατωτέρω :
4.1.1 Εργοστάσιο κατασκευής
ής και έτος .
4.1.2 Τύπος οχήματος και είδος κατασκευής .
4.1.3 Είδος κινητήρα .
4.1.4 Μέγιστη πραγματική ισχύς (Kw) του κινητήρα στις αντίστοιχες στροφές .
4.1.5 Μέγιστη ροπή στρέψης (Nm) του κινητήρα σης αντίστοιχες στροφές .
4.1.6 Μέγιστος αριθμός στροφών
ροφών του κινητήρα και τελική ταχύτητα .
51
4.1.7 Σχέση συμπίεσης .
4.1.8 Αριθμός και διάταξη κυλίνδρων .
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4.1.9 Καταναλώσεις καυσίμου.
4.1.10 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου .
4.1.11 Είδος και τύπος συμπλέκτη .
4.1.12 Είδος κιβωτίου ταχυτήτων .
4.1.13 Είδος διαφορικού .
4.1.14 Είδος συστήματος ανάρτησης .
4.1.15 Είδος και διαστάσεις ελαστικών .
4.1.16 Είδος συστήματος διεύθυνσης .
4.1.17 Είδος συστήματος πέδησης .
4.1.18 Τύπος, τάση, χωρητικότητα συσσωρευτή και ένταση εναλλάκτη .
4.1.19 Εξωτερικές διαστάσεις
τάσεις του οχήματος .
4.1.20 Εσωτερικές διαστάσεις του οχήματος .
4.1.21 Μεταξόνιο .
4.1.22 Μετατρόχια .
4.1.23 Βάρος οχήματος με τα παρελκόμενα και ωφέλιμο φορτίο .
4.1.24 Ανώτατη ταχύτητα οχήματος .
4.1.25 Τύπος καθισμάτων και επένδυσή τους .
4.1.26 Εσωτερικός εξοπλισμός .
4.1.27 Όργανα ελέγχου οδήγησης .
4.1.28 Ακτίνα στροφής .
4.1.29 Συστήματα ασφάλειας (αερόσακοι, προεντατήρες κ.τ.λ.) .
4.1.30 Εγγύηση επιφανειακής προστασίας αμαξώματος .
4.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
4.2.1 Στη προσφορά να υπάρχει
ει εγγύηση καλή
καλήςς λειτουργίας του εδώ αντιπροσώπου
αντιπροσώ
και του
κατασκευαστικού οίκου η οποία θα αναφέρεται στην ομαλή και ανεμπόδιστη λειτουργία του
οχήματος για τρία (3) τουλάχιστον έτη, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων . Στη διάρκεια της εγγύησης ο
εδώ αντιπρόσωπος
ος ή ο κατασκευαστικός οίκος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση της Υπηρεσίας για τη αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων του οχήματος, για κάθε
βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική
συντήρηση . Σε περίπτωση ολικής μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή
λόγω ατυχήματος, το όχημα θα αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου από την προμηθεύτρια εταιρεία .
Επίσης πρέπει ο προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά για μία
δεκαετία από την παράδοσή του . Οι αιτήσει
αιτήσειςς προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά
ανταλ
πρέπει να
ικανοποιούνται άμεσα (μέγιστος χρόνος αναμονής 10 ημέρες) .
4.2.3 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει στην προσφορά του, το σταθερό ποσοστό της
παρεχομένης έκπτωσης
πτωσης στις τιμές των ανταλλακτικών του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου .
52
4.2.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται, μαζί με την τεχνική προσφορά του, να υποβάλλει κατάσταση των
εξουσιοδοτημένων συνεργείων σε όλη τη Χώρα .
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4.2.5 Η παράδοση του οχήματος θα γίνει μ
μεε δαπάνες του προμηθευτή στα κτίρια της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος. και θα συνοδεύεται με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας, αναγνωρισμένου
πιστωτικού ιδρύματος, χρόνου ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών και ύψους εγγύησης το 5% της
προσφοράς .
4.2.6 Ο χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και μέχρι τρεις (3) μήνες από της
υπογραφής της σχετικής σύμβασης .
4.2.7 Ο χρόνος μακροσκοπικής - λειτουργικής παραλαβής θα είναι ένας (1) μήνας από τη παράδοση
του οχήματος στις αποθήκες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΕΛΕΓΧΟΙ
ΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
5.1 Μακροσκοπικός έλεγχος
Το όχημα θα επιθεωρηθεί για την επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα παρελκόμενα και
γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής .
5.2 Λειτουργικός έλεγχος
Κατά τον λειτουργικό έλεγχο το επιλεγέν όχημα θα οδηγηθεί από οδηγό της Υπηρεσίας σε διαδρομή
80 χιλιομέτρων, όπου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, κλείσιμο
θυρών, των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, πέδησης και γενικά όλου του εξοπλισμού του
οχήματος . Μετά το τέλος
έλος της διαδρομής γίνεται εξωτερικός έλεγχος του κινητήρα, του κιβωτίου
ταχυτήτων, του διαφορικού και των σωληνώσεων υγρών στο όχημα για διαπίστωση διαρροών . Οι
δαπάνες του λειτουργικού ελέγχου θα βαρύνουν τον προμηθευτή .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με την παράδοση
αράδοση του οχήματος ο προμηθευτής υποχρεώνεται να εκπαιδεύσει δωρεάν, με
κατάλληλο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις του, εφόσον του ζητηθεί, δύο (2) τεχνικούς της
Υπηρεσίας σε θέματα χειρισμού, συντήρησης και επισκευής του οχήματος
οχήματος..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
7.1 Το όχημα θα συνοδεύεται με πλήρη σειρά τεχνικών εγχειριδίων χειρισμού , συντήρησης και
επισκευών στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση .
7.2 Τα παραπάνω εγχειρίδια να δοθούν σε τρεις πλήρεις ξεχωριστές σειρές καθώς και
εικονογραφημένος κατάλογος ανταλλακ
ανταλλακτικών για τη Διαχείριση Υλικού και Κεντρικά Συνεργεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.1 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα
πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και σύμφωνα με τις σύγχρονε
σύγχρονες
εξελίξεις της τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή των οχημάτων.
8.2 Απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού την κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική
περιγραφή του προσφερομένου οχήματος όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς
παράγραφο και με την ίδια
δια σειρά και αρίθμηση, σε όλα τα στοιχεία της παρούσης τεχνικής
προδιαγραφής. Σε περίπτωση διαφωνίας πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ
9.1 Το όχημα πρέπει να είναι σύγχρονης κατασκευής,
τύπος
πος να έχει αναγγελθεί την
53 προϊόν σειράς, ο τύ
τελευταία τετραετία και κατάλληλο μορφολογικά για επιβατηγό αυτοκίνητο. Να είναι κλειστού
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ενιαίου αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη μεταφορά εννέα (9) ατόμων
(συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και ωφελίμου φορτίου τουλάχιστον 800 κιλών.
9.2 Πετρελαιοκινητήρας, υψηλής απόδοσης ισχύος με υπερσυμπιεστή
τετράχρονος,
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκπομπής μέχρι και200 gr/km C02
02 υδρόψυκτος, κυβισμού μέχρι 2.500
κυβικών εκατοστών το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο κυβισμού.
9.3 Η απαιτουμένη - αποδιδόμενη ισχύς θα είναι τουλάχιστον 90Kw και η μεγίστη ροπή
στρέψης τουλάχιστον 300 Νm , υπολογιζόμενα κατά την οδηγία 89/491/
89/491/EEC
EEC .
9.4 Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική
νομοθεσία και η κατανάλωση
νάλωση καυσίμων , υπολογισμένη σύμφωνα με την οδηγία 93/116/
93/116/EEC, δεν θα
πρέπει να ξεπερνά σε μικτό κύκλο τα 8 lt/100Km , αντίστοιχα .
9.5 Η επιτάχυνση να είναι μικρότερη ή ίση από 20 δευτερόλεπτα για ανάπτυξη 100 Km/h από τη
μηδενική ταχύτητα.
9.6 Η διάμετρος του κύκλου στροφής να είναι κάτω από τα δέκα τέσσερα (14) μέτρα .
9.7 Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (A.B.S.)
9.8 Να φέρει αερόσακους (Airbags) .
9.9 Να φέρει συσκευή κλιματισμού χειροκίνητη η ((CLIMA)) (Air condition) αυτόματης ρύθμισης.
9.10 Απαραιτήτως την κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύει τεχνική περιγραφή του προσφερομένου
οχήματος όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά
και αρίθμηση, σε όλα τα στοιχεία της παρούσης τεχνικής προδιαγραφ
προδιαγραφής.
ής. Σε περίπτωση διαφωνίας
πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης
απόκλισης.
9.11 Προσφορές οι οποίες εκτρέπονται σε απαράβατους όρους ή όπου στην τεχνική προδιαγραφή
αναφέρεται υποχρέωση απορρίπτονται.
9.12 Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών θα ισχύσει η "συμφερότερη προσφορά",
σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Θεωρήθηκε

ΠΙΝΑΚΑΣ
Κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια επιβατηγού αυτ
αυτοκινήτου.
οκινήτου.

Α/Α

Συντελεστής
Βαρύτητας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Α΄ ΟΜΑΔΑ
54

1

Είδος κινητήρα

5%
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ισχύς κινητήρα
Ροπή στρέψης
Ανώτατη – τελική ταχύτητα
Κατανάλωση καυσίμου
Σύστημα πέδησης
Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα ανάρτησης
Σύστημα ράμπας –στήριξη
στήριξη αμαξιδίων
Όργανα ελέγχου
Λοιπός εξοπλισμός
Συστήματα ασφαλείας
Εγγύηση αντισκωρικής προστασίας αμαξώματος
Εσωτερικές διαστάσεις αμαξώματος
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

5%
5%
5%
8%
8%
5%
8%
5%
3%
3%
7%
8%
5%
80,00%

Β΄ ΟΜΑΔΑ

1
2

Χρόνος παράδοσης
Εγγύηση καλής λειτουργίας

8%
12%
20,00%

ΣΥΝΟΛΟ Β¨ ΟΜΑΔΑΣ

100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται με βάση τους 100 βαθμούς.

Θεωρήθηκε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΜ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Να αναφερθούν / δοθούν σε πίνακα κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω
χαρακτηριστικά και πληροφορίες:

Α/Α
1

ΤΕΧΝΙΚΕ ΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Γενικές Απαιτήσεις

1.1

Το προσφερόμενο αυτοκίνητο να είναι
απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο
πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του
εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης)

ΝΑΙ

1.2

Τεχνικά φυλλάδια, στην Ελληνική γλώσσα
κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του
προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΝΑΙ

2

Αμάξωμα πλαίσιο

2.1.1

Εργοστάσιο κατασκευής και έτος κατασκευής
αυτού

ΝΑΙ

2.1.2

Τύπος οχήματος Διαστάσεις, όπως
ενδεικτικά μήκος πλάτος ύψος οχήματος
καθώς και εσωτερικές διαστάσεις
Ελάχιστη ακτίνα στροφής (με
διαγράμματα και διαστάσεις)
Είδος και στοιχεία ανάρτησης εμπρός τροχών
και πίσω άξονα

ΝΑΙ

Σύστημα μετάδοσης /κιβώτιο 5 ταχυτήτων
Βάρος

ΝΑΙ

Είδος συστήματος πέδησης εμπρός και πίσω
τροχών
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου

ΝΑΙ

2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
3
3.1

3.1.1

Κινητήρας πετρελαιοκίνητος
υπερτροφοδοτούμενος (turbo
turbo),τετράχρονος,
υδρόψυκτος
Μέγιστη πραγματική ισχύς στις αντίστοιχες
56
στροφές

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
Κινητήρας
< =2.500 c.c.

<= 105KW

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
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3.1.2. Μέγιστος αριθμός στροφών κινητήρα και
τελική ταχύτητα
3.1.3 Σχέση συμπίεσης

ΝΑΙ

3.1.4

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κατανάλωση καυσίμου

3.1.5. Τύπος και είδος συμπλέκτη

ΝΑΙ

3.1.6. Είδος διαφορικού
4
4.1.1

ΝΑΙ
Τροχοί -ελαστικά -ηλεκτρικά

Είδος και διαστάσεις ελαστικών

ΝΑΙ

Μεταξόνιο και μετατρόχιο- Ράμπα ΑΜΕΑ
4.1.2

Τύπος καθισμάτων και επένδυση τους.

ΝΑΙ

4.1.3

Όργανα ελέγχου οδήγησης

ΝΑΙ

4.1.4

Συστήματα ασφάλειας
(αερόσακοι,προεντατήρες)

ΝΑΙ

4.1.5

Ράμπα ΑΜΕΑ

ΝΑΙ

4.1.6

Σύστημα συγκράτησης αμαξιού

ΝΑΙ

4.1.7

Κλιματισμός θέρμανση

ΝΑΙ

5

Ηλεκτρικό σύστημα
σύστημα-όργανα
όργανα δείκτες παρακολούθησης

5.1.1

Εσωτερικός φωτισμός

5.1.2

Εξωτερικός Φωτισμός

5.1.3

Ηχητική κάλυψη

ΝΑΙ

5.1.4

Ταχύμετρο, Στροφόμετρο, δείκτη
ποσότητας καυσίμου, όργανο
θερμοκρασίας ενδεικτική λυχνία ελλιπούς
φόρτισης ενδεικτική λυχνία χαμηλής
πίεσης
λαδιού θα είναι βαμμένο με
Το
αυτοκίνητο
χρώματα άριστης ποιότητας και αντοχής,
ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του

ΝΑΙ

5.1.6

Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη
εργαλειοθήκη να προσδιορίζονται
αναλυτικώς

ΝΑΙ

5.1.7

Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

ΝΑΙ

5,1.5

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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5.1.8

Για απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια
για τη συντήρηση, επισκευή και καλή
λειτουργία του μηχανήματος, στην Ελληνική
γλώσσα
Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη

6.1

6.1.1

6.2

6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει
εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως
χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η
ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής):
Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες
αυτοκίνητο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη
από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει,
χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του
Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση
οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη
οφειλόμενης σε κακό χειρισμό)
Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να
αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή
εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό
συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το
αυτοκίνητο είναι δυνατό να κινηθεί
ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με
έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας
Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια
-ανταλλακτικά):
Εγγύηση κατασκευής και παροχής
ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση )
Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε
φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση)
Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει
ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών
στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση)
Έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί
του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση)
Αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και
εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών
ανταλλακτικών ανά την επικράτεια για την
εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το
αυτοκίνητο

58

ΝΑΙ

> 1 έτος

ΝΑΙ

> 10 έτη
< 20 ημέρες
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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6.3.6

Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις
συντηρήσεις / SERVICE) (εργασία,
αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα
καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα
έτη εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι 1 έτος

6.3.7

Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /
ΝΑΙ
αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την
έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η
έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι
(20) εργασίμων ημερών
Παράδοση Αυτοκίνητου

7.
7.1
7.2

7.3
8.1

8.2

8.3

Η τελική παράδοση του αυτοκίνητου να
γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα
να Βαρύνουν τον Προμηθευτή
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με πινακίδες
κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος
και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί και θα
βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο αγοραστής θα
παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και
εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή
Χρόνος παράδοσης αυτοκίνητου

> 1 έτος

ΝΑΙ
ΝΑΙ

< 90ημερών

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης ισχύσουν νέες
νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι,
κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής
κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Προμηθευτής
υποχρεούται να παραδίδει το αυτοκίνητο
με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να
συμμορφώνονται
αυτές.
Κατά
τη διάρκεια με
ισχύος
της Σύμβασης
είναι αποδεκτή οποιαδήποτε
αντικατάσταση του Προσφερόμενου
επιμέρους εξοπλισμού/ εξαρτημάτων του
αυτοκίνητου με αντίστοιχα Ισοδυνάμων ή
καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών,
εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη
αποκλειστικά και μόνο λόγω μη
διαθεσιμότητας των αντίστοιχων
προσφερόμενων. Στην περίπτωση αυτή η
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει
κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του
νέου εξοπλισμού /εξαρτημάτων είναι
ισοδύναμες
καλύτερεςνα
των
Στην
τεχνική ήπροσφορά
περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά
στοιχεία και περιγραφές των τμημάτων
του προσφερόμενου αυτοκίνητου ή
σχέδια από τα οποία να προκύπτουν
σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι

59

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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8.4

8.5
8.6

ΝΑΙ

0 Προμηθευτής αναλαμβάνει την
ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε
συμπλήρωση, ενίσχυση ή και
τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον
τεχνικό έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Μεταφορών κατά την
Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση
καυσίμου από πίνακες κατασκευαστή)
ΕκπομπέςC02

Ημερομηνία

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΥΟ (2) ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Διευκρινίζεται ότι η προσφορά των προς προμήθεια αυτοκινήτων δίνεται για το σύνολο των
δυο αυτοκινήτων όπως καθορίζεται στο παρακάτω υπόδειγμα και ότι τα αυτοκίνητα θα πρέπει
να είναι ολόιδια από άποψη μοντέλου, χρονολογίας, χρώματος και λοιπών τεχνικών
προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων της

πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας Πατρών»(2 ειδικά
επιβατηγά αυτοκίνητα)
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

1

Ειδικό Επιβατηγό
αυτοκίνητο

Δύο (2)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ , χωρίς Φ.Π.Α. (€)
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24%
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ(Ε.Τ.Τ.)
ΑΝΑ Ειδικό Επιβατηγό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Ε.Τ.Τ.
για τα (2) Ειδικά Επιβατηγά

αυτοκίνητα

αυτοκίνητο
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΝΑ Ειδικό Επιβατηγό

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
για τα (2) Ειδικά Επιβατηγά

αυτοκίνητα

αυτοκίνητο
ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ /
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΑΝΑ Ειδικό Επιβατηγό

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ/ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
για τα (2) Ειδικά Επιβατηγά

αυτοκίνητο
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΝΑ Ειδικό Επιβατηγό

αυτοκίνητα
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
για τα (2) Ειδικά Επιβατηγά

αυτοκίνητα

αυτοκίνητο
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ
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ΑΝΑ Ειδικό Επιβατηγό

για τα (2) Ειδικά Επιβατηγά

αυτοκίνητο

αυτοκίνητα
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (αριθμητικώς)
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ολογράφως)
ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ημερομηνία

Σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου

εκπροσώπου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πάτρα,

-

-

Αριθ. Πρωτ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την προμήθεια……………………..

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Στην Πάτρα σήμερα την ……./ …… / 2018, ημέρα ……………………….. μεταξύ αφενός:
1.

Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32) με

ΑΦΜ

997824337

και

εκπροσωπείται

για

την

υπογραφή

της

παρούσας

……………………………………………… Αντιπεριφερειάρχη ……………………………….., δυνάμει της
.69923/876/14/3/2017

από

τον

υπ αριθμ.

(ΦΕΚ 1018/24.3.17) απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας , περί

«μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και αφετέρου
2. Της

εταιρείας

««……………..»

με

ΑΦΜ

………………,ΔΟΥ…………………

και

έδρα

……………………………………., η οποία εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή της παρούσας από τον
………………………………………… και ο οποία εφεξής θα καλείται «Ανάδοχος»
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14-4-2014) και
ισχύει.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει..
4. Την υπ’ αριθμ. ………. (ΑΔΑ ……………….…….), απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Την υπ΄ αριθμ. ……………/2018 (ΑΔΑ ……….), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα

« Έγκριση όρων διενέργειας συνοπτικού

διαγωνισμού

……………………………………………..»
6. Την υπ’ αριθμ. …………………….……………………
7. Την υπ αριθμ. …………./2018 (ΑΔΑ ……….), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα

« Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος

……………………..……. …………………..»
8. …………………………………………
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
Αναθέτει:
στο δεύτερο των συμβαλλομένων (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) την ««Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Νέας
Μονάδας Σπαστικών Παίδων» της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο
ημερησίας φροντίδας Πατρών» με κωδικό ΟΠΣ: 5000481 στα πλαίσια του άξονα προτεραιότητας 5:
Ανάπτυξη-Εκσυγχρονισμός-συμπλήρωση κοινωνών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης του Ε.Π.
«Δυτική Ελλάδα» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
συνολικής δαπάνης ……………………..€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει
οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών

Παίδων» της πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας
Πατρών» συνολικής δαπάνης …….…………….……….€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , σύμφωνα και με όσα
αναλυτικά

ορίζονται

στο

Παράρτημα

Β

-

Τεχνικές

Προδιαγραφές

της

υπ’αριθμ…………………………….….….διακήρυξης και σύμφωνα με τον πίνακα στο παράρτημα ………. της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η σύμβαση αυτή αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι………… /………../2018 και σε
κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια
και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση .
Η Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή των υπο προμήθεια ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Ποιοτικής Ποσοτικής Παραλαβής (ΕΠΠΠ)

που

έχει οριστεί με την υπ’αριθμ…………………. απόφαση

………………………………… της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (αποτελούμενη από υπαλλήλους οι οποίοι
διαθέτουν τα τυπικά προσόντα και αντίστοιχη ειδικότητα στο αντικείμενο της διακήρυξης), εντός
εύλογου χρονικού διαστήματος από την κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος
διαγωνισμού.
Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές του
Παραρτήματος Β της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και να
παρέχεται από τον ανάδοχο.
 Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16.
 Τόπος παράδοσης : στο Κτίριο της Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας
φροντίδας επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου (συνοικία Παραλία, Δήμου Πατρέων) καθ’
υπόδειξη των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Καραμανδάνειο»
 Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης και
όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
 Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208
του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
221 παρ. 11β του Νόμου αυτού, ταυτόχρονα με την προσκόμιση των ειδών.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στον ν.4412/16 . (σχ.άρθρ.206,207,208,209,213)
ΑΡΘΡΟ 3 - ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στις ………………………… ευρώ (…………) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης-Π.Δ.Ε μετά την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, (τιμολόγιο του προμηθευτή, πρωτόκολλο ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής, βεβαίωση φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας). Η

πληρωμή του

αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και τη σύνταξη του σχετικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και βαρύνουν τον προμηθευτή:









οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί και όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
το κόστος εκτελωνισμού και τα τέλη ταξινόμησης,
οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας,
τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος παράδοσης του οχήματος,
η ασφάλεια των αυτοκινήτων για δώδεκα (12) μήνες,
τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και παράδοσης των αυτοκινήτων στην Αναθέτουσα Αρχή,
τα έξοδα δημιουργίας και επικόλλησης σε κάθε αυτοκίνητο της επιγραφής που θα του υποδειχθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20167 . Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία
κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών (0,02%), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή
της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.


Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.



Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4 % επί του καθαρού ποσού.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και
φόρου εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της
σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

Η δαπάνη βαρύνει ………………………..
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται απ’ ευθείας στο δικαιούχο ή σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
άτομο ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα πληρώνει την αξία των παραδοτέων από τον προμηθευτή σε
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

………. που αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
Οι τιμές που αναφέρονται στο πίνακα ισχύουν καθ΄ όλη την διάρκεια της σύμβασης και τυχόν
παράτασης αυτής.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων
ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι
όροι της σύµβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 4- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
1.

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους
και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ. ………………

7

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
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διακήρυξης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

2. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή, την με αριθμό
……………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ………………………., ποσού ………………………..
€ (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α)

3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί και θα επιστραφεί μετά την λήξη του
συμβατικού χρόνου, την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους .

ΑΡΘΡΟ 5 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της υλοποίησης της Προμήθειας χωρίς την
τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, εφόσον
συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. (αρθρ.206 του Ν.4412/2016)
ΑΡΘΡΟ 6 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν.
4412/2016.(σχετικά άρθρα 132,133,201,206 του Ν.4412/16) εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα
συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον
εγγράφως.
Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια εκτελέσεως της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης
σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της.
Με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που θα αιτιολογείται, ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να
παραταθεί για ίσο ή μικρότερο χρόνο από τον αρχικό συμβατικό, μετά από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια είδη, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 203 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 8- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Για την συνδρομή των
λόγων ανωτέρας βίας αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισμού,(άρθρ. 204 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, συμπληρωματικά δε εφαρμόζονται
οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή
ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Πάτρα
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενο της,
υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε 5 (πέντε) όμοια αντίτυπα.
Οι Συμβαλλόμενοι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ……….

……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………
Προς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ…….....ΕΥΡΩ….………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι

του

ποσού

των

ΕΥΡΩ……………………………………………………(και

ολογράφως)…………………………….στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της
εταιρείας………………………διεύθυνση……..……………………………………. για την καλή εκτέλεση από
αυτήν των όρων της με αριθμό ………….. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια
………………………………(αριθμ.

διακήρυξης………….)

προς

κάλυψη

των

αναγκών

του

……………………………………….. και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ
……………..ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ΄
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΤΕΥΔ

Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ΤΕΥΔ

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο
ΤΕΥΔ, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπογεγραμμένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη διακήρυξη. Το ΤΕΥΔ βρίσκεται σε ηλεκτρονική
μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου
ΤΕΥΔ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας επικουρικό.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5004]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πανεπιστημίου 254,26443-Πάτρα]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ζυγούρα Ανδρομάχη]
- Τηλέφωνο: [2613-613401]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [a.zygoura@pde.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [http://www.pde.gov.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
«Προμήθεια

μηχανολογικού εξοπλισμού Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων της

πράξης «Κατασκευή Νέας Μονάδας Σπαστικών Παίδων-Κέντρο ημερησίας φροντίδας
Πατρών»(2 επιβατηγά αυτοκίνητα)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[386395/18015/6.12.2018]
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[ ]
[ ]

Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και,
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον
επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές
της, την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την
εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτηxi·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το
οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
α) Ημερομηνία:[ ],
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημείο-(-α): [ ],
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγος(-οι):[ ]
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [
β) [……]
]·
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
καταδικαστική απόφαση:
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
78

ΑΔΑ: 63Θ37Λ6-Ρ73

18PROC004134349 2018-12-06

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxx:

[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)[……]·
α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
-[……]·
-[……]·
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
αναφερθούν
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτομερείς
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
-[.......................]
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
[] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
[.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii,

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ –ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

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

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
ix

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη
διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxii

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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