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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ:
«Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και
υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και
Β/θμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (35.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά
ανά Ομάδα Ειδών για τα προς προμήθεια Υλικά Καθαριότητας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
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. Την απόφαση 248595/27.12.2016 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).

3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010΄) 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/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95 με τι οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και
ρυθμίζονται συναφή θέματα.

6. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων,
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005) και όπως
ισχύει.

7.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
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 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 λογιστικού.

8. 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)»

9. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016 σύμφωνα με το οποίο το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο ιδίως για: «την
κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων
προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας».

10. 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.
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11. 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 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 διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους
της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».

12. Την υπ αριθμ 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.

13. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

14. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

15. Την αρίθμ. 70536/1192/15-3-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄1033/27-3-2017) με θέμα: «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».

16. Την απόφαση 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, (Φ.Ε.Κ. 1864 τ.Β’/26-05-2017), με την οποία τροποποιήθηκε
η υπ΄αριθ.:6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, (ΦΕΚ 211/Β΄/2017), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, στο στοιχείο 4

17. Την υπ. αριθμ. 226/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος
Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019».

18. Την αριθ. 228/2018 (22η Συνεδρίαση στις 19-11-2018) του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019.

19. Το γεγονός ότι υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης , η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ.:073 & Κ.Α.Ε.:1231.01.1231, βάσει της αρ.
60186/4494/19-02-2019 βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος Οικονομικής
Διαχείρισης της Π.Δ.Ε., (Α/Α:1402, ΑΔΑ:ΩΨ1Μ7Λ6-ΥΙΥ.) και του Ε.Φ.:291 & Κ.Α.Ε.:1231.01.1211, βάσει της αρ. 60196/4495/19-02-2019
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Δ.Ε.,
(Α/Α:1403, ΑΔΑ:ΨΛΤΔ7Λ6-ΖΞΡ)

20. Την απόφαση 558/2019 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία έγινε η έγκριση του επισυναπτόμενου σχεδίου Συνοπτικού
Διαγωνισμού για προμήθεια ειδών καθαριότητα για τις ανάγκες της Π.Ε. Αιτωλ/νιας καθώς και Ορισμού Επιτροπών τριμελών Τακτικών και
αναπληρωτών για αποσφράγιση προσφορών καθώς και Επιτροπών Ενστάσεων Τακτικών και αναπληρωτών.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την:
«Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και
υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και
Β/θμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (35.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά
ανά Ομάδα Ειδών για τα προς προμήθεια Υλικά Καθαριότητας»
 Οι Ομάδες για τα προς Προμήθεια Υλικά Καθαριότητας αναφέρονται

αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3, της

παρούσας διακήρυξης.
 Ο διαγωνισμός

θα διεξαχθεί την 11η Απριλίου,

ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της

Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κτίριο Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι, στο Γραφείο του Τμήματος
Προμηθειών, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: έως και την 10η Απριλίου ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14:30 μ.μ.
 Οι προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού
Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι.
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 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 αρμόδια τριμελή Επιτροπή , που θα οριστεί με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., αποτελούμενη από μόνιμους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται,
χωρίς να αποσφραγισθούν.
 Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε.
Αιτωλ/νίας, 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).
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλ/νίας- Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, κτίριο Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι κατά τις εργάσιμες ημέρες
και από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ .
 Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 Για όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα αναφερόμενα στους σχετικούς περί προμηθειών
νόμους και διατάγματα.
 Κατά τα λοιπά , ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η ανάθεση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-6, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Αναλυτικά τα παραρτήματα της διακήρυξης είναι:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ - Υπόδειγμα. Οικον. Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Τ.Ε.Υ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1-ΟΡΙΣΜΟΙ


«Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει προσφορά.

 Ανάδοχος ή προμηθευτής : Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και συνάπτει
σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και την διαδικασία που
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία .
 «Αναθέτουσα αρχή (Α.Α) » : Στον παρόντα διαγωνισμό η Α.Α είναι η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας,
η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό και η οποία θα υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση για την υλοποίηση της
προμήθειας.
 Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για
την:«Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και υπηρεσιών
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά ανά Ομάδα Ειδών στα προς προμήθεια Υλικά
καθαριότητας».
 «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών»: Το αρμόδιο συλλογικό
γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε, δηλαδή την αναθέτουσα αρχή,
για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού . Συγκροτείται
και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης , ορισμού μελών και λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία μέλη τουλάχιστον (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016 και
Ν.2690/99).
 «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α , που
γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνισμού μέχρι την απόφαση της κατακύρωσης. Συγκροτείται και
λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης , ορισμού μελών και λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία ή πέντε μέλη τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέλη της
Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016 και Ν.2690/99).
 «Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν παραρτήματα, που εκδίδει η Αναθέτουσα
Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.
 «Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η οποία
περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
 «Υπεύθυνη Δήλωση»: πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού
υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση
Νομικού Προσώπου, υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο
εκπρόσωπο (σ’ αυτή την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
ΑΡΘΡΟ 2- ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, www.pde.gov.gr.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών -Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
4
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής.
Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
προς τη διεύθυνση ttea2@aitnia.pde.gov.gr
Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία
του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της
Αναθέτουσας Αρχής http://www.pde.gov.gr
Μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει,
προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας.
2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλ/νίας- Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού –Τμήμα Προμηθειών, κτίριο Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι, 30200
κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται
με απόδειξη (από το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι στις
10 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 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, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
4) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
5) Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών
προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
6) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 4- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (άρθρ.25 του Ν. 4412/2016 )
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) που ασχολούνται με το αντικείμενο εγκαταστημένα σε :


κράτος –μέλος της Ένωσης,



σε κράτος - μέλος της του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ),



σε 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 Ι, της ως άνω συμφωνίας , καθώς και
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σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων

β) συνεταιρισμοί που ασχολούνται με το αντικείμενο της παρούσης Διακήρυξης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά για το δικαίωμα της συμμετοχής στον διαγωνισμό:
-

Βεβαίωση έναρξης εργασιών εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή θεωρημένο και δημοσιευμένο
καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 5 -ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 97 του Ν.4412/16 )
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν
ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες 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' 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 ανωτάτου 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 -ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρ.75 του Ν. 4412/2016)
Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και 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 είναι
εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77
του Νόμου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρ.73,74 του Ν. 4412/2016)
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016):
1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του
άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα.
• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α’48).
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής.
6
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• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α’166).
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ.
2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
4. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
5. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
6. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
7. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του
παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
11. Οι Ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής,
ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
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ή/και
η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2)
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 8- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( άρθρ. 73, 75, 79, 93 του Ν.4412/16)
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους,
τα εξής δικαιολογητικά:
(1) Υπεύθυνη δήλωση (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην
οποία:
α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους


δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
(ΕΕΙ 300 της 11/11/2008 σ.342) .
-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της Ένωσης (EE C 195
της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της
22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31/07/2003,
σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα.
-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το
ν.2803/2000 (Α'48),
-Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της
25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166),
-παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη
και τη καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
8
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αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15/04/2011, σ.1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α 2015).
Η υποχρέωση αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα εφαρμόζεται επίσης στο πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση , είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό Η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές,
β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.


Δεν έχει αθετήσει όσον αφορά τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.



Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις στη παρ.2 του άρθρου 18, του Ν.4412/2016.



Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.



Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.



Δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016 (Α'147), η
οποία δε μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα.



Δεν βρίσκεται σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016
(Α'147), η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.



Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 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.



Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή τη πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του
άρθρου 79 του ν.4412/2016 (Α'147).



Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή μνα παράσχει εξ αμέλειας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή τη να ανάθεση.



Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.



Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.



H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και
αποδέχονται



Η προσφορά τους είναι σύμφωνη –πληροί και συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
διακήρυξης.

γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.
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(2) Παραστατικό εκπροσώπησης , εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό
τους.
(3) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
Για συμμετέχοντες Φυσικά Πρόσωπα:
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Για συμμετέχοντες (με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)


ΦΕΚ σύστασης,



Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),



ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού
προσώπου,



Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στον διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε
περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της
εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.
Για συμμετέχοντες µε τη µορφή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε):



Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων αυτού.



Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.



Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία
μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου)
για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα
την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητο

Για συμμετέχοντες ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και κοινοπραξίες:
(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την
κοινοπραξία. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας αλληλεγγύως
(β) Υπεύθυνη ∆ήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υποχρεωτικά από όλα τα µέλη
αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των
εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το µέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί
στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των
µελών να συστήσουν κοινοπραξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύµβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους:
 Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
υλοποίηση του έργου.
 Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, θα αναφέρονται ως
ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέλους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και αντίκλητος.
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 Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστήµατος που θα ταχθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού.
(γ) Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά για
λογαριασµό των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η
προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
(δ) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο προκύπτει η έγκρισή του για:


τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και



τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό.

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που
αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του
ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Οι Συνεταιρισµοί


Το Καταστατικό της Συνεταιρισμού και τυχόν τροποποιήσεις του.



Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα



Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια αρχή



Πρακτικό εκλογής Δ.Σ σε σώμα



Απόφαση του Δ.Σ για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό.

Σημειώνεται ότι: Όλες οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τους κατωτέρω, οι οποίοι
και τις υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε, β) Τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο
προσφέρων είναι συνεταιρισμός, δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του,
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει
σε αυτήν.
Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της 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.
ΑΡΘΡΟ 9- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρ. 80, 103 του Ν.4412/16)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής,
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:
-

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης
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-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος ^L 300 της 11/11/2008 σ.342) .

-

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών

-

Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
Οικονομικού Φορέα.

-

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48),

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

-

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της
25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

-

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη
καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15/04/2011, σ.1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α' 2015).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του β' εδαφίου της παρ,1, του άρθρου 73,
του ν.4412/2016 (Α'147).
Ή έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος
άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δε
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων 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
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους), με το οποίο θα
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
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διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά,
ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά
από ένορκη βεβαίωση του οικονομικού φορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση
δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα
απορρίπτεται.

Για τις περιπτώσεις του άρθρου 7 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 πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του πιστοποιητικού από τη Δ/νση Προγρ/σμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, εφόσον ο οικονομικός
φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 10 - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 92, 93, 94, 95, 96 του Ν.4412/16)
Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αναλυτικότερα στον φάκελο θα περιέχεται ένας υπο-φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ένας υπο-φάκελος της τεχνικής προσφοράς και ένας υπο-φάκελος της Οικονομικής
Προσφοράς.
Η προσφορά, υποβάλλεται στη Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας- Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού -Τμήμα
Προμηθειών, κτίριο Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 8.30 π.μ. έως τις 14.30 μ.μ ,
και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 10η Απριλίου ημέρα Τετάρτη
και ώρα 14:30 μ.μ. αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία της παραπάνω Διεύθυνσης (Δ.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 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, 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 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:
α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
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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

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:
Α) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» σφραγισμένο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης. Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη "Φάκελος Δικαιολογητικών
Συμμετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυξης,
Β) Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» ο οποίος θα πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και περιέχει ιδίως
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.
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», σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Γ) Φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς» επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο, στον οποίο τοποθετούνται τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζομένου. Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη ‘’ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και θα φέρει επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
-Η τιμή ανά Ομάδα Ειδών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα αναφέρεται ολογράφως και
αριθμητικώς η τιμή σε ευρώ
-Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
-Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
-Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
-Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, 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 .
-Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις,
-Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης
της προσφοράς.
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 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.
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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 για 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.
Σημειώνεται:
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 φωτοαντίγραφα 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 αντίγραφα εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
ΑΡΘΡΟ 11 –ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας θα είναι έως του ποσού των 35.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου
Φ.Π.Α.
Στην προσφορά, θα αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς η τιμή σε ευρώ και θα αφορά την Ομάδα Ειδών ως τα προς
προμήθεια είδη.
•

•

Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις,

Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που
επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 της παρούσας. Για κάθε Ομάδα Ειδών θα υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο
Οικονομικής Προσφοράς.
•

•

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

•

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής, 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

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρθρ. 100 του Ν.4412/16)
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, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
έγγραφα συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/16.
2. Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που
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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, με δικαίωμα να αποσφραγιστούν την ίδια μέρα, εφόσον το
προηγούμενο στάδιο ήταν σύμφωνα με όπως όριζε η παρούσα Διακήρυξη.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 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.
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, ενδεχομένως και την ίδια ημέρα συνεδρίασης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται.
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η, 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
των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όλων των συμμετεχόντων αξιολογήθηκαν ως
αποδεκτοί (άρθρ.117 του Ν.4412/16).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στις 11η Απριλίου ημέρα
Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νίας- Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού , κτίριο
Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι δημόσια, παρουσία των υποψηφίων (εφόσον το επιθυμούν) που υπέβαλαν προσφορά ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 13 - 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 διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση,
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που
δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 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 και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η
συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη
και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

16

ΑΔΑ: 9ΩΝΧ7Λ6-ΓΥΦ

19PROC004693434 2019-03-28

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας
σύμβασης.
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 14 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (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 πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών 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 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.
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 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 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 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
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 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, 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 χαμηλότερη 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 αποδείξει
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία ματαιώνεται.
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6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 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 δικαιολογητικών,
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.

8.Τις περιπτώσεις του άρθρου 7 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 πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του πιστοποιητικού από τη Δ/νση Προγρ/σμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της λειτουργικότητας
του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέτουν ένορκη βεβαίωση σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, και επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, εφόσον ο οικονομικός
φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 15- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρ. 127 του ν.4412/2016)
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο:
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής 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, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (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 από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 16- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρ. 105 του Ν.4412/2016)
1. 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 εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 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 από 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 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, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
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)
1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή
αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του προηγούμενου άρθρου της παρούσας,
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η
εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα
αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι
αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
19

ΑΔΑ: 9ΩΝΧ7Λ6-ΓΥΦ

19PROC004693434 2019-03-28

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα
με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με
τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/2016 εφόσον, στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
6. Ειδικά για την περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 για τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου,
απαιτείται γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από το οποίο εποπτεύεται η
αναθέτουσα αρχή ή του τεχνικού συμβουλίου της οικείας περιφέρειας, όταν στο οικείο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό
συμβούλιο και όταν αναθέτουσες αρχές είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α ' και Β ' βαθμού ή ενώσεις ή νομικά
πρόσωπα των οργανισμών αυτών.
ΑΡΘΡΟ 18- ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την
εφαρμογή της κατακύρωσης η οποία υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας,
καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την
προσφορά και την Προκήρυξη. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο
και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
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.
Όταν ο μειοδότης δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται να
προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή του για την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο
καταστατικού εταιρείας, απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο).
ΑΡΘΡΟ 19- ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρθρ.72, του Ν. 4412/2016 )
Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό: δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθρο 72, του Ν. 4412/2016 )
Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς
τον Φ.Π.Α.
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 περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),
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,
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ζ) τους όρους ότι:

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ( Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.)
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.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της Συμφωνίας ∆ημοσίων Συμβάσεων( 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.∆.Ε., ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται
από επίσηµη µετάφραση.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολο τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
(υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας διακήρυξης).
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητα τους.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο
αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

της

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις
όλων των μελών της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 20- ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

(άρθρ.200 του ν.4412/2016).

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών /δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και μετά την οριστική παραλαβή των Υλικών
Καθαριότητας ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για
τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147)
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της Σύμβασης.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως προβλέπονται.
ΑΡΘΡΟ 21- 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 :
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α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και
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 κάθε 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 συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση
β) Ανάθεση στους επόμενους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό είτε με απευθείας αγορά, είτε
με διενέργεια διαγωνισμού.
γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του διαφέροντος που θα
προκύψει.
δ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη από αντίστοιχους διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα
(άρθρο 74 του Ν.4412/2016)
Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του 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 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 22 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρ.57 του Ν.4412/16)
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .
ΑΡΘΡΟ 23 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ.206,207,208,209,213 του Ν.4412/16)
Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206
του Ν.4412/16.
Η παραλαβή των Υλικών Καθαριότητας 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.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στον Ν.4412/16 .
ΑΡΘΡΟ 24- ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρ. 204 του Ν. 4412/2016)
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.
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ΑΡΘΡΟ 25- ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι
τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Μεσολόγγι.
ΑΡΘΡΟ 26- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρ. 66, 376- παρ.4,5-, 377,379 του Ν. 4412/2016)
 Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
 Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί σε περίπτωση που το αποτέλεσμα αυτού κριθεί ασύμφορο.
ΑΡΘΡΟ 27- 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.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ και
ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ τα παρακάτω:
1) Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L
104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.
2) .KYA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων
για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα
απορρυπαντικά (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006).
3) Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων
(Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν)
4) Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002
(ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002).

5) K.Y.A. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση
918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε
καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης
του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και
Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
Α. Γενικοί Όροι
Η υλοποίηση της Προμήθειας Υλικών Καθαριότητας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αυτής
καθώς και εκείνους της προσφοράς του αναδόχου.
1. Περιπτώσεις της ασφάλισης που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της διακήρυξης θα διέπονται από τις

διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1-2-95 τ.Α') Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων και του Ν.4412/2016.
2. Η Π.Ε. Αιτωλ/ νίας έχει δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την ισχύ της σύμβασης για τρεις ακόμα

μήνες με έγγραφη προειδοποίηση και χωρίς τροποποίηση των όρων της σύμβασης.
Β. Ειδικοί όροι
 Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων .
 Ο προμηθευτής - κατασκευής των προσφερόμενων ειδών και να υποβάλλει τα πιστοποιητικά
ποιότητας του κατασκευαστή, ποιοτικής διαχείρισης επιχειρήσεων ISO 9001(Σύστημα διασφάλισης
ποιότητας)
 Ο παραγωγός του προϊόντος να έχει άδεια λειτουργίας εργοστασίου από το Υπουργείο Βιομηχανίας
και άδεια ειδικής λειτουργίας εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και λοιπών προϊόντων από
την Περιφέρεια , οι άδειες να προσκομισθούν στη προσφορά Τα προϊόντα να διαλύονται ή να
αναμιγνύονται εύκολα με το νερό, να είναι εύκολα στη χρήση , να είναι βιοδιασπώμενα και
συσκευασμένα σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 370/86, να είναι σφραγισμένα και να φέρουνε
ετικέτα αναγνώρισης ( αφορά σε απορρυπαντικά, απολυμαντικά, καθαριστικά)
 Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει βεβαίωση , ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση που
προσφέρεται και ότι δε θα προκαλέσει ζημιές ή φθορές κατά τη χρήση του.
 Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια ή
μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και το εξοπλισμό των δομών.
 Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων.
 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων να προσκομισθούν και να
αποδεικνύονται στην τεχνική προσφορά.
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.
(ενδεικτικά είδη)
Α/Α

1)
2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Υδροχλωρικό οξύ

Υγρό καθαρισμού τζαμιών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15% συσκ. 450ml .Να δίνονται οδηγίες
ασφαλείας , να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία , να πληρεί τις
οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζεται
Yγρό για τζάμια, καθρέπτες και παρόμοιες επιφάνειες. να πληρεί τις οδηγίες και τις
προδιαγραφές της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζεται

3)

Πανάκια καθαρισμού (τύπου wetex)

Απορροφητική πετσέτα σελουλόζης(τύπου wetex) , κατάλληλη για όλες τις
επιφάνειες

4)

Γάντια μιας χρήσης

Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. σε
συσκευασία 100 τεμ.

5)

Κρεμοσάπουνο χεριών

Κρεμοσάπουνο για τα χέρια με ενυδατική κρέμα και ισορροπημένο ph,. Να είναι
σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαικής Ένωσης.

6)

Σακούλες για καλάθια

Πλαστικές 45χ55, από ανθεκτικό υλικό, σε ρολά των 20 τεμ.

7)

Σακούλες σκουπιδιών γίγας

Οικολογικές μεγάλης ανθεκτικότητας σακούλες απορριμμάτων, σε ρολά των 20 τεμ.

8)

Σκούπες

Σκούπα από συνθετικό υλικό κατάλληλο να συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης.

9)

Σφουγγάρια καθαρισμού

Σφουγγάρι καθαρισμού μεσαίου μεγέθους ,εξαιρετικής αντοχής που να μην αφήνει
ίχνη υλικού κατά την χρήση του πακέτο 20 τεμ.

10)

Σφουγγαρίστρες

Σφουγγαρίστρα βιδωτή (τύπου Wettex), ιδανική για ξύλινα πατώματα, παρκέ ,
πλακάκια κλπ. Να είναι ανθεκτική και πολύ απορροφητική, να στύβεται εύκολα.

11)

Υγρό καθαρισμού πατώματος

Αποτελεσματικό ουδέτερο καθαριστικό για το πάτωμα σε διάφορα αρώματα. Για
καθημερινή χρήση. Να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες της ευρωπαϊκής Ένωσης

12)

Φαράσια με κοντάρι

Φαράσι πλαστικό καλής ποιότητας με κοντάρι μήκους 75 έως 90 cm

13)

Χαρτί κουζίνας

14)

Χαρτί υγείας

15)

Χλωρίνη

16)

Φαράσια

Από πλαστικό άριστης ποιότητας και αντοχής , με λάστιχο

Γυαλιστικό επίπλων σε σπρέϊ

Να γυαλίζει ομοιόμορφα, να εξαφανίζει τους λεκέδες και ξεσκονίζει όλες τις ξύλινες
κατασκευές και κάθε τύπο ξύλου, φιάλη 750 ml.

17)

18)

Πανάκι με μικροΐνες

Το προϊόν θα πρέπει να είναι επώνυμο ευρέως διαδομένο στην
Ελληνική αγορά,να είναι απορροφητικό στο νερό, το
λάδι , το λίπος και τα απορρυπαντικά.
σε
συσκευασία
2 ρολών,
συνολικού
800υδροδιαλυτό.
γρ
χαρτί υγείας ,170 γραμ. περίπου,
δίφυλλο
από βάρους
καθαρήπερίπου
κυτταρίνη
(συσκευασία 40 τεμ.)
To προϊόν θα πρέπει ναείναι επώνυμο ευρέως διαδομένο στην Ελληνική αγορά σε
εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία 2lt , να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές
της Ε.Ε. για τη χρήση που προορίζεται

Πανί με μικροΐνες ,ιδανικό για το καθάρισμα τζαμιών και καθρεπτών, να μην αφήνει
χνούδια και ίχνη κατά τη χρήση του, με μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να χάνει την
αποδοτικότητά του
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
α/α

Περιγραφή είδους

Τεμάχια

Ποσότητα

1

Yδροχλωρικό οξύ (τύπουAqua forte)

τμχ

200

2

Υγρό καθαρισμού μπάνιου 4lt

τμχ

150

3

Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4lt

τμχ

60

4

Αντισηπτικό υγρό 1000ml

τμχ

150

5

Βενζίνη καθαρισμού 300γρ

τμχ

60

6

Κρεμοσάπουνο χεριών 1000ml με αντλία

τμχ

500

7

Παπί υγρό 750ml

τμχ

200

8

Καθαριστικό για άλατα μπάνιου,με σπρευ 750ml

τμχ

100

9

Γυαλιστικό επίπλων - κρέμα 250ml

τμχ

30

10

Υγρό γενικής καθαριότητας 1000ml

τμχ

150

11

Υγρό καθαρισμού πατώματος 4lt

τμχ

150

12

Υγρό πιάτων 500ml

τμχ

100

13

Χλωρίνη παχύρευστη 750ml

τμχ

250

14

Χλωρίνη κλασική 2lt

τμχ

200

15

Υγρή παρκετίνη 750ml

τμχ

20

16

Υγρό καθαριστικό τζαμιών σε μορφή σπρέυ 750ml

τμχ

100

17

Υγρό καθαριστικό /απολυμαντικό για τουαλέτα

Σε συσκευασια
750 ml

250

18

Αποφρακτικό αποχετεύσεων σε σκόνη (100gr, χρήση με
ζεστό ή κρύο νερό)

τμχ

100

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (με Φ.Π.Α.)
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ΟΜΑΔΑ Β – ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΣΚΟΥΠΕΣ
α/α

Περιγραφή είδους

Τεμάχια

Ποσότητα

1)

Πανάκια καθαρισμού (τύπου wetex)

τμχ

150

2)

Βουρτσάκι μπάνιου με βάση - τύπου πιγκάλ

τμχ

70

3)

Γάντια απλά πλαστικά

Ζεύγος

70

4)

Γάντια μιας χρήσης

σε κουτί 100 τεμ.

100

5)

Επιθέματα αυτοκόλλητα μικρών τραυμάτων, ατομικά
συσκευασμένα

συσευασία 20τεμ-( με
2 μεγέθη)

50

6)

Κάδος απορριμμάτων τουαλέτας

τμχ

50

7)

Κατσαριδοκτόνο (άοσμο)

τμχ

50

8)

Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής χρήσης

τμχ

15

9)

Κοντάρι για σκούπα ή σφουγγαρίστρα 1,20cm

τμχ

30

10)

Κουβάς σφουγγαρίσματος

τμχ

30

11)

Ξαραχνιάστρα με κοντάρι πτυσσόμενο

τμχ

15

12)

Ξεσκονόπανα απλά

τμχ

70

13)

Πανάκι με μικροΐνες

τμχ

80

14)

Παρκετέζα

τμχ

15

15)

Πλαστικά δεματικά

16)

Πλαστικά ποτήρια

17)

Πλαστικές ταινίες δεμάτων (φαρδιά)

συσκευασία 6 τεμ

50

18)

Ρολό πετσέτα καθαρισμού επαγγελματικό (τύπου wetex)

τμχ

50

19)

Σακούλες για καλάθια

συσκευασία 100τεμ

300

20)

Σακούλες για καλάθια μαύρες

συσκευασία 20 κιλών

300

21)

Σακούλες με κορδόνι

συσκευασία 10 τεμ.

200

μέγεθος
250mm/συσκ. 100
τεμ
συσκ. 50 τεμ χωρητικότητας
200ml
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22)

Σακούλες σκουπιδιών γίγας

κιλού

600

23)

Σκούπες

εσωτ-εξωτ. Χώρων

30

24)

Σύρμα ψιλό για κουζίνα

τμχ

20

25)

Σφουγγάρι με Fibra 10cm

τμχ

50

26)

Σφουγγάρια καθαρισμού

πακέτο 20 τεμ.

20

27)

Σφουγγαρίστρα για επαγγελματική χρήση (για μεγάλες
επιφάνειες)

τμχ

20

28)

Σφουγγαρίστρα νήματος επαγγελματική 400gr

τμχ

20

29)

Σφουγγαρίστρες

τμχ

30

30)

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές με κοντάρι

τμχ

20

31)

Φαράσια

τμχ

20

32)

Φαράσια με κοντάρι

τμχ

10

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ (με Φ.Π.Α.)
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ΟΜΑΔΑ Γ - ΧΑΡΤΙΚΑ
1)

2)

3)

Χαρτί κουζίνας σε συσκευασία 2 ρολών,
συνολικού βάρους περίπου 800 γρ

τμχ

2000

Χαρτί υγείας απλό 200gr περίπου σε
συσκευασία των 40 ρολών

Συσκευασία των
40 ρολών

1500

Χειροπετσέτες γενικής χρήσης ζικ ζακ
συσκευασία κιβωτίου 4000 τεμ

Κιβώτιο

100

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ΄ (με Φ.Π.Α.)

15.000,00

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ:

Περιφερειακή
Οικονομικού.

Ενότητα

Αιτωλοακαρνανίας,

Δ/νση

Διοικητικού-

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

: ………………………………………..………………………………………………..

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

: ……………………………….…….…………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ………………………………….………………….…………………………………..
Α. Φ. Μ. – Δ.Ο.Υ.

: ……………………………….………………..………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ. Κ.

: ………………………………….…………….………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΦΑΞ

: ………………………………….………………….…………………………………..

Η παρούσα προσφορά αφορά την «Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης
Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή ανά Ομάδα Ειδών για τα προς προμήθεια Υλικά Καθαριότητας», μετά από
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής» βάσει της αρ. πρωτ.:…………………………………………….
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Α.Α.

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24 %
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολικά προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει την αξία της Ομάδας Ειδών προς Προμήθεια με ΦΠΑ., σύμφωνα με
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ.

………………………. 2019

(Ονοματεπώνυμο, σφραγίδα και Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – (ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ
Ποσού : …………… € με Φ.Π.Α.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σήμερα ………… ημέρα ………….μετά την
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

………./2018 Απόφαση της

1) Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα με ΑΦΜ 997824337 , νομίμως εκπροσωπούμενη για την
υπογραφή της παρούσας από τον ……………….. σύμφωνα με την υπ αρ………. Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, .............. και
2) ……………., που εδρεύει στη Διεύθυνση ………….
εκπροσωπούμενη από τον κ. …………………

ΑΦΜ: ……….

ΔΟΥ: ……………., νομίμως

Ο πρώτος συμβαλλόμενος, καλούμενος στο εξής συμβαλλόμενος , έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ …………2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., , για την επιλογή του αναδόχου για
την …………………… της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας ……………………
συνάπτει με τον δεύτερο συμβαλλόμενο, καλούμενο του λοιπού «αντισυμβαλλόμενος», σύμβαση σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η «Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας και υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας
Εκπαίδευσης, και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (35.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά ανά Ομάδα Ειδών για
τα προς προμήθεια Υλικά Καθαριότητας» που αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 2
Διάρκεια
1.Η διάρκεια της σύμβασης/συμβάσεων ορίζεται ότι αρχίζει από την υπογραφή της και ισχύει μέχρι την παράδοση
του/των προς προμήθεια υλικών καθαριότητας.
2.Κατά τη λήξη της σύμβασης, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχή δύναται να εγκριθεί η
παράταση της ήδη υπάρχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο της προμήθειας υλικών καθαριότητας, με τους ίδιους όρους,
προϋποθέσεις και τιμή μονάδος της παρούσας σύμβασης όπως αυτές προέκυψαν από τον τελευταίο συνοπτικό
διαγωνισμό προμήθειας υλικών καθαριότητας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, και με την προϋπόθεση ότι έχουν παραδοθεί
όλα τα είδη/είδος που αναφέρονται στον συνοπτικό διαγωνισμό.
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Άρθρο 3
Αμοιβή
Ως αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου ορίζεται το συνολικό ποσό που διαμορφώθηκε βάσει της προσφοράς του αναδόχου
ανά Ομάδα Ειδών.
Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής αμοιβής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την παράδοση των εμπορευμάτων. Τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πληρωμή
είναι τα εξής:
• Νόμιμο παραστατικό
• Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
• Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται απ’ ευθείας στο δικαιούχο ή σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένο άτομο ή με κατάθεση σε
τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας η ανάδοχος
δικαιούται να προβεί στην ακύρωση των αντίστοιχων συμβολαίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.
Άρθρο 5
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στην Π.Δ.Ε. την υπ’ αριθμ. …………………. εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης της ……………….. ποσού ………….. €.
Αυτή θα επιστραφεί μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους.
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται η Π.Δ.Ε., σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου, να
αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις συμβαλλομένων
Α. Του Αναδόχου
1.Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της παράδοσης των Υλικών Καθαριότητας της Π.Δ.Ε.- Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας από την υπογραφή της παρούσης.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τους όρους της υπ. Αριθμ: ……………………… Διακήρυξης και της
παρούσας σύμβασης.
Β. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
1. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας είναι υποχρεωμένη να καταβάλει στον ανάδοχο την ανάλογη αμοιβή.
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας δικαιούται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τα
άρθρα 681 και επόμενα του Α. Κ. δηλαδή σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του
(όπως αυτές αναφέρονται στη σύμβαση), δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης προς την εταιρεία κανενός ποσού, εκτός του ποσού που αναλογεί στις υπηρεσίες που μέχρι τότε
παρασχέθηκε από τον ανάδοχο, ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας για τη συγκεκριμένη περίοδο από
την αρμόδια επιτροπή της Περιφερειακής Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
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Άρθρο 7
Λύση της σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας
2. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί μονομερώς με έγγραφη δήλωση του συμβαλλόμενου μέρους που επιθυμεί τη λύση της. Η
λύση επέρχεται ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στην
αντισυμβαλλόμενη η αναλογούσα αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία της λύσης εκτελεσθείσες από την
αντισυμβαλλόμενη εργασίες, σύμφωνα με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) αντίγραφα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα
μέρη και κάθε μέρος έλαβε από 2 αντίγραφα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Π.Δ.Ε. – Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Για τον ανάδοχο

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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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-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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 …………..

………………………………(αριθμ.

σύμβασης,

που

διακήρυξης………….)

υπέγραψε

μαζί

προς

κάλυψη

σας

για
των

την

προμήθεια

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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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ Ν.1599/1986

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος
Κατοικίας:

Οδός
:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ:

ΤΚ
:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
β)Δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου :
Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, εποπτικού
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016 :
• Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:

-

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕΙ
300 της 11/11/2008 σ.342) .
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δωροδοκία,
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην

-

οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της Ένωσης (EE C 195 της
25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 1 του άρθρου
2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του Οικονομικού
Φορέα.

-

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995, σ.48), η οποία
κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48),

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

-

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25/11/2005, σ.15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166),

-

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη
καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15/04/2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α 2015).
Η υποχρέωση αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα εφαρμόζεται επίσης στο πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση , είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού

οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως
Α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε., τους διαχειριστές, Β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.


Δεν έχω αθετήσει όσον αφορά τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.


Δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις στη παρ.2 του άρθρου 18, του Ν.4412/2016.



Δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.



Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.



Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/2016
(Α'147), η οποία δε μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα.



Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016
(Α'147), η οποία δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.



Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
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ή προηγούμενης σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.


Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή τη πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχω αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου
79 του ν.4412/2016 (Α'147).



Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή μην
επηρεάσουν

παράσχω

εξ αμέλειας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να

ουσιωδώς

τις

αποφάσεις

που

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή τη να ανάθεση.


Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα μου.



Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο.



H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση,
συμμορφώνομαι και τις αποδέχομαι.
γ) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω

δικαιολογητικών.

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

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: [Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5004]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Κτίριο Διοικητηρίου Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας – τ.κ. 30200
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δεληγιάννης Παναγιώτης]
- Τηλέφωνο: [2631361218]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [ttea2@aitnia.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 υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
και υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά ανά Ομάδα Ειδών για τα προς
προμήθεια Υλικά Καθαριότητας».

– CPV :39830000-9]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων (ΟΜΑΔΕΣ) : [3]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[…………]
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
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):

Απάντηση:

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

Απάντηση:

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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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 …):

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
vi
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·
vii,viii
 δωροδοκία
·
ix
 απάτη ·
x
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες ·
xi
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·
xii
 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων .
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
[] Ναι [] Όχι
απόφαση εις βάρος του οικονομικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii 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):
[……][……][……][……]xiv
Εάν ναι, αναφέρετεxv:
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):
[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
[……]
λήφθηκανxviii:
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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
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxi
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται
με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων
ή επαγγελματικό παράπτωμα
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxii :
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 περιστάσειςxxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη
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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 εγκατάστασήςxxiv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη
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Δ: Συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης

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

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

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.
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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 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
v 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.
vi 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).
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii 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).
ix 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.
x 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.
xi 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”.
xii 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.".
xiii 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 )
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii 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)
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xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix 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).
xx 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
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)
xxiii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxiv
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.
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