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Αριθμ. Πρωτ. Διακ: 6173/35/2016…

Χανιά, 29-11-2016
Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

Πληροφορίες: Ε. Μηλιδάκης, Γ. Σαρημανώλης
Τηλ: 2821029300
Τηλ: 2821029300

ΑΔΑ: Ω11ΩΟΞ5Ψ-ΙΤΘ

ΑΔΑΜ16PROC005472681

Φαξ: 2821029250
Εmail: www.oakae@oakae.gr
URL: www.oakae.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την
επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων
αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την
"Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή
αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας.
Προϋπολογισμός: χωρίς ΦΠΑ - Τριακόσιες Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα
οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (384.758,06 €), με ΦΠΑ τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατό
ευρώ (477.100,00 €)

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από EFSTRATIOS
MILIDAKIS
Ημερομηνία:
2016.11.29
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
1) Αναθέτουσα αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε..
2) Τόπος Παράδοσης Προμήθειας και εγκατάστασης: Η παράδοση και η εγκατάσταση του
Εξοπλισμού θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και συγκεκριμένα στο αντλιοστάσιο του Τσιβαρά, Τ.Κ.
Καλυβών, Δ.Ε. Αρμένων, ΔήμοςΑποκορώνου, Π.Ε Χανίων, Κρήτη.
3) Περιγραφή – Αντικείμενο του διαγωνισμού: Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι
η ανάδειξη αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων
αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".
4) Κωδικολόγιο Ειδών (CPV): 09331200-0
5) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο
της προμήθειας και εγκατάστασης.
6) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 4412/2016
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων,
Συνεταιρισμοί, που:
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ,
στο βαθμός που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4
και 5 του νόμου 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή
 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω
περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή
Ένωση
 τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα Β.8.1
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να
υποχρεωθεί να πράξει τούτο, μετά από απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, εάν
κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής
κρίνεται αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
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ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
7) Διάρκεια ισχύος των Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
8) Εγγυητική συμμετοχής: Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
9) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση,
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος
της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
10) Η παράδοση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών
μετά την υπογραφή της σύμβασης.
11) Τόπος – Προθεσμία παραλαβής τευχών διακήρυξης και συμπληρωματικών τευχών: Η
διάθεση της Διακήρυξης γίνεται στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 27575)
12) Καταληκτική Ημερομηνία και Τόπος Υποβολής προσφορών: μέχρι και την 5 Ιανουαρίου
2017 και ώρα 15:00 στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν
θα ληφθούν υπόψη.
13) Διενέργεια διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις
(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 12
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 12:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
14) Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από
o Ε. Μηλιδάκης, Γ. Σαρημανώλης
o Τηλ: 2821029300
o Φαξ: 2821029250
o Εmail: www.oakae@oakae.gr
15) Δημοσιότητα : Η παρούσα περίληψη δημοσιεύτηκε:



Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της
Κυβέρνησης στις 2 Δεκεμβρίου 2016.
Στον ελληνικό τύπο:

 Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική στις 02/12/2016
 Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα Ηχώ των δημοπρασιών στις 02/12/2016
 Στην τοπική εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 02/12/2016
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Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.oakae.gr και απεστάλη
σε διάφορα επιμελητήρια
Εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στις 29/11/2016.
Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ

Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Καζάσης Φώτης
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Αριθμ. Πρωτ. Διακ: ……../….35/2016

Χανιά,29/11/2016
Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

Πληροφορίες: Ε. Μηλιδάκης , Γ. Σαρημανώλης
Τηλ: 2821029300
Φαξ: 2821029250
Εmail: www.oakae@oakae.gr
URL: www.oakae.gr

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων,
αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".
Προϋπολογισμός:

χωρίς ΦΠΑ Τριακόσιες Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά
(384.758,06 €)
με ΦΠΑ τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατό
ευρώ (477.100,00 €)

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV):

09331200-0

Ημερομηνία Διενέργειας:

12/01/2017 ώρα 12.00

Κριτήριο Ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 - GR03
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σελίδα 5
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Βασικά Στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΩΝ
ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
"Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών
σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".
09331200-0
στο αντλιοστάσιο του Τσιβαρά του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης
Α.Ε., Τ.Κ. Καλυβών, Δ.Ε. Αρμένων, Δήμος Αποκορώνου, Π.Ε Χανίων,
Κρήτη.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ Τριακόσιες Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα
οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (384.758,06 €)
με ΦΠΑ τετρακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (477.100,00
€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 20092014 - GR03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται
από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και
από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής
Δημοκρατίας. 2016 ΣΑΕ 06180001

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 29/11/2016
ΕΣΗΔΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ 01/12/2016 ώρα 09.00 π.μ. έως 05/01/2017 ώρα 15.00 μμ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ
12/01/2017 ώρα 12.00 π,μ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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A. ΣΚΟΠΟΣ– ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Α.1.Σκοπός
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., εφεξής αποκαλούμενος ως «Αναθέτουσα Αρχή»,
προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
προϋπολογισμού έως του ποσού των 477.100,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για
την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων
αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού".
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 - GR03
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της
Ελληνικής Δημοκρατίας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού όπως περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Τριακοσίων Ογδόντα τεσσάρων
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (384.758,06 €) χωρίς ΦΠΑ και στο
ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (477.100,00 €) με ΦΠΑ

Α.2. Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης
Η παράδοση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών μετά
την υπογραφή της σύμβασης.

Α.3. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Προμήθειας και Εγκατάστασης
Η παράδοση και η εγκατάσταση του Εξοπλισμού θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και συγκεκριμένα στο
αντλιοστάσιο του Τσιβαρά, Τ.Κ. Καλυβών, Δ.Ε. Αρμένων, Δήμος Αποκορώνου, Π.Ε Χανίων,
Κρήτη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Παράταση ή μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης γίνεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως
της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και προέγκρισης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3614/2007όπως ισχύει (και μετά από έγκριση από τον
Διαχειριστή του Προγράμματος GR03 ΚΑΠΕ). Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει εξοπλισμό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.
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Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών σε χώρους εκτός της έδρας της Αναθέτουσας η
προσωρινή ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
που θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο παραδίδονται τα είδη του εξοπλισμού
με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής που θα διαβιβάζεται στην
Επιτροπή Παραλαβής της αναθέτουσας αρχής που θα προβαίνει στην οριστική παραλαβή των
ειδών αυτών.
Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του
υποχρεώσεις συντάσσει πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ή απόρριψης) στο
οποίο θα αναφέρονται οι ποσότητες των ειδών εξοπλισμού, η συμφωνία τους με τις σχετικές
προδιαγραφές και ότι τα είδη αυτά ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση
απόρριψης του είδους από την επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
213 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα αρ. 200 του Ν.4412/2016.
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B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
B.1. Αντικείμενο Διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και
Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και
μετρητικού εξοπλισμού".

B.2. Προϋπολογισμός του Υποέργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται χωρίς ΦΠΑ σε Τριακόσιες Ογδόντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (384.758,06 €) και με ΦΠΑ τετρακόσιες
εβδομήντα επτά χιλιάδες εκατό ευρώ (477.100,00 €)

B.3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε..
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου, Χανιά, Κρήτη, ΤΚ 73100
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από
o Ε. Μηλιδάκης, Γ. Σαρημανώλης
o Τηλ: 2821029300
o Φαξ: 2821029250
o Εmail: www.oakae@oakae.gr
o URL: www.oakae.gr
Η επίσημη αλληλογραφία γίνεται μόνο μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

B.4. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού
Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς του Υποέργου οριοθετείται ενδεικτικά, από τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Την Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 (Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΥΠ 353/ 11-08-2015).
3. Την τροποποίηση Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» - Πρόγραμμα GR-03 μαζί με το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων
καθώς και το Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης – ΤΔΕΠ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, A.Π. 399/11-10-2016)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις" και ιδίως το άρθρο 133 αυτού.
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5. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 12104/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 275 "Καθορισμός συστήματος διαχείρισης
και ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014" ΦΕΚ Β' 781/28.3.2014.
6. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
8. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α 267/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
9. Τον Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18/2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.
4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις».
10. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
11. Toν N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές
ρυθμίσεις”.
12. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
13. Τον Ν.2362/1995, «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.387110 (Φ.ΕΚ. 141/Α/17.08.10)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη
14. Το Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
15. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
16. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
17. Tην υπ’ αριθμό 6841/30-12-2015 Μελέτη του ΟΑΚ με αντικείμενο την «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και
μετρητικού εξοπλισμού»
18. Το υπ’ αριθμ. 12179/14 (ΦΕΚ – 1893 Β/11-7-2014) «Καθορισμός ημερήσιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
19. Την υπ’ αριθμ. 5143/05-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.
Δ.Η.Σ.Υ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3335Β΄/11-12-2014).
20. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
21. Τον Ν 4412/2016
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22. Tην υπ’ αριθμό 6841/30-12-2015 Μελέτη του ΟΑΚ με αντικείμενο την «Προμήθεια και
Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και
μετρητικού εξοπλισμού»
23. Την υπ αριθμ πρωτ 5614/02-11-2016, ΑΔΑΜ: 16REQ005452096
24. Tην υπ’ αριθμό 24/3-11-2016 απόφαση του 17ουΔιοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚ Α.Ε. µε
την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του εν λόγω διεθνή διαγωνισμού.AR PRVT 5818/11-112016 AΔΑ ΩΧ07ΟΞ5Ψ-ΛΒΦ, ΑΔΑΜ 16REQ005452626
25. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 439/XM EOX/3-11-2016 διατύπωση σύμφωνης γνώμης τoυ
Διαχειριστή του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014/GR03 –επανάληψη προέγκρισης
δημοπράτησης.
26. Την 2016 ΣΑΕ 06180001 ΑΔΑ 7Λ474653Ο7-ΒΟΞ

B.6. Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης
Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν τη λήξη της
προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Τα ανωτέρω αιτήματα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί
(όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο
των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Β.6.1. Τεκμήριο από τη Συμμετοχή στο Διαγωνισμό
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης,
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών
που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

Β.7. Δικαίωμα Συμμετοχής
B.7.1. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 4412/2016 έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που:


είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
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είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο (ΕΟΧ) ή



είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμός που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1, 2, 4 και 5
του νόμου 4412/2016 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω ΣΔΣ ή



είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και
έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση



τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα Β.8.1

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να
υποχρεωθεί να πράξει τούτο, μετά από απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, εάν κατακυρωθεί σε
αυτήν η σύμβαση, και εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κρίνεται αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:


Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.



Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT ΙdentificationNumber) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.



Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
o

είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική.

o

είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες
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συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
Κρίνεται σκόπιμο οι προσφέροντες να έχουν ίδια αντίληψη των συνθηκών που επικρατούν στο
χώρο εγκατάστασης, προκειμένου να είναι σε θέση να συντάξουν την τεχνική τους προσφορά.
Για τον λόγο αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι οικονομικοί φορείς έχουν
πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη και έχουν λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών,
γεγονός το οποίο θα βεβαιώνεται με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης και θα περιέχεται επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της τεχνικής
προσφοράς. Η επιτόπια επίσκεψη πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών, ύστερα από
έγγραφο αίτημα του ενδιαφερομένου που υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
υποχρεωτικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τ ην
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Η ημερομηνία και η ώρα της
επίσκεψης εκάστου ενδιαφερομένου ορίζεται με το απαντητικό έγγραφο της αρμόδιας
Διεύθυνσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Σε περίπτωση κοινοπραξιών ή συμπράξεων εταιρειών την
επιτόπια επίσκεψη μπορεί να την πραγματοποιήσει ένα από τα μέλη της.
Β.7.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής
Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό:


Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της παραγράφου Β.7.1 «Δικαίωμα
Συμμετοχής».



Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.8.1 «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής».



Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.



Όσοι έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών
του δημόσιου τομέα.



Όσοι δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
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Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι για τους οποίους υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, και η οποία έχει επαληθευτεί όπως προβλέπεται στα άρθρα 79
έως 81 του ν. 4412/2016, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
o 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 (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
o δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (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
της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα.
o 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.
o Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/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.
o νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας 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, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.του Συμβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
o 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 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013.
o για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
o Δεν τηρούνται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα, όπως αυτές
αναφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 73, παρ. 4 του ν. 4412/2016.
o Ο Οικονομικός Φορέας δεν είναι ανήμερος όσο αφορά τις φορολογικές του
υποχρεώσεις
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o ο Οικονομικός Φορέας σύμφωνα με το Άρθρο 73, παρ. 4 του ν. 4412/2016 δεν
παραβιάζει τα παρακάτω:
1. Τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού Δικαίου.
2. Τις υποχρεώσεις του στο τομέα του κοινωνικού Δικαίου.
3. Τις υποχρεώσεις του στο τομέα του εργατικού Δικαίου.
4. Δεν έχει κηρύξει πτώχευση.
5. Δεν αποτελεί ο Οικονομικός Φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων.
6. Δεν βρίσκεται ο Οικονομικός Φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές.
7. Δεν διαθέτει ο Οικονομικός Φορέας περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή.
8. Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες.
9. Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει προβεί σε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
10. Δεν εμφανίζει ο Οικονομικός Φορέας σύγκρουση συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
11. Δεν εμφανίζει ο Οικονομικός Φορέας άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση
της παρούσας διαδικασία σύναψης σύμβασης.
12. Ο Οικονομικός Φορέας στα πλαίσια προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης δεν έχει δεχθεί πρόωση καταγγελία σύμβασης, αποζημίωσης ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
13. Ο Οικονομικός Φορέας δεν έχει δηλώσει ψευδώς, δεν έχει αποκρύψει
πληροφορίες, δεν έχει δηλώσει ανικανότητα στην παροχή απαιτούμενων
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα σε παρόμοια διαδικασία .
•

Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) των οποίων οι διαχειριστές έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις
• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
• Όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του
ενός σχήματα διαγωνιζόμενων.
Β.7.3.Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί επιπλέον τις εξής
προϋποθέσεις Συμμετοχής:
1. Οικονομική Επάρκεια
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O υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών κατά τις δύο (2) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο από το 100%του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, χωρίς
το Φ.Π.Α.
Επίσης ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για
την πιστοληπτική ικανότητα του, η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 20% του
προϋπολογισμού (χωρίς το ΦΠΑ).
2. Τεχνική Ικανότητα
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει την τεχνική ικανότητα και
εμπειρία του, καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
2.1. Εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά Έργα
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να έχει εμπειρία σε εργασίες εγκατάστασης ενός τουλάχιστον
φ/β σταθμού ισχύος μεγαλύτερης των 100kW σε στέγη κατά την τελευταία τριετία
(2013,2014,2015).
2.2. Εμπειρία σε Εγκαταστάσεις Αντλιοστασίων Νερού και Δικτύων Ύδρευσης ή Άρδευσης
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να έχει εμπειρία σε Κατασκευή Εγκαταστάσεων
Αντλιοστασίων Νερού ή/και Δικτύων Ύδρευσης ή Άρδευσης, κατά την τελευταία τριετία
(2013,2014,2015). Ειδικότερα ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση που να
τεκμηριώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής μίας τουλάχιστον εγκατάστασης
δικτύου Ύδρευσης ή Άρδευσης.
3. Πιστοποίηση ISO
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας
κατά ΙSO 9001, ISO 14001 και ISO 18001 και προς απόδειξη οφείλει να καταθέσει σχετικό
δικαιολογητικό που να αποτελεί το σχετικό ισχύον πιστοποιητικό από Διαπιστευμένο Φορέα
Πιστοποίησης.

Β.8. Δικαιολογητικά
B.8.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Α) Εγγυητική Επιστολή
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα
πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (7.695,16) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια
Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Β) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
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Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη
Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο εν
λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16 για τις
οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται,
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.4412/16.
Το έντυπο μπορεί να εξαχθεί , αν αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής
πύλη
www.promitheus.gov.gr
τουΕΣΗΔΗΣ
από
την
ηλεκτρονική
διευθύνση
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el.
Το «Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)»: αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλόλητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη
εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για υποβάλλοντες προσφορά που
επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΣ σε ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό έντυπο μπορεί να
εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α)Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο. Το αρχείο αυτό το αναρτά στο
ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-da tabases/espd/filter?lang =el
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως
αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά,
μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν
στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
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(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στ ην
ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
(3) Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε
με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε
(https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Γ) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)
Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Α) Α.Ε ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.:
1. ΦΕΚ σύστασης,
2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι
μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου
καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
4. Πρακτικό Δ.Σ ή διαχειριστή/ών περί έγκριση συμμετοχής στο 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,
5. 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.
Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ο.Ε, Ε.Ε.):
1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,
2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει:
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1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.
-ΕΝΩΣΗ
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει:
1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ανάλογα με
την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
συνεταιρισμός).
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:



στην Ένωση/ Κοινοπραξία,
και στο Διαγωνισμό

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:







να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος του
Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της
Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader),
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του Έργου
να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το ν.
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στα άρθρα 79 και 93 του Ν.4412/2016.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και τα φυσικά αντίτυπα των δικαιολογητικών προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, πλην των ΦΕΚ. Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Ο.Α.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
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Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του
διαγωνισμού. Σε περίπτωση που προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά
διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να
προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον
προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα
του ορισθεί.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Σημ.: Όπου στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής γίνεται αναφορά σε Υπεύθυνη Δήλωση ως
δικαιολογητικό, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση γνησίου υπογραφής και ότι η
παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 3,
Ν.4250/2014).
Σε περίπτωση που στη χώρα του συμμετέχοντος ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν
εκδίδονται πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Υπεύθυνη Δήλωση
συμμετέχοντος, στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η δήλωση αυτή θα
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον συμμετέχων εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής». Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
Β.8.2. Υπεργολαβίες
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Υποέργου, προτίθεται να
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, πρέπει να αναφέρει στην Προσφορά του το τμήμα της
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει.
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο ν έος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση
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της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου
υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για
την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσα ν για την ανάθεση της
Σύμβασης.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση
της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιμη
και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση Υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή
θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων
πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση.
Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση γνησίου της υπογραφής στην
οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους
αποδέχονται ανεπιφυλάκτως και ότι θα εκτελέσουν το τμήμα της σύμβασης που θα τους
αναθέσει ο υποψήφιος εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος.Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί
το συμφωνητικό συνεργασίας που να περιγράφει τους ακριβής όρους της συνεργασίας στο
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου, φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
B.8.3. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον ανάδοχο και η σύναψη της
σύμβασης θα πραγματοποιηθούν δυνάμει των διατάξεων των αρ. 103, 104 και 105 του
Ν.4412/2016. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται
παρακάτω. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του
Ο.Α.Κ., με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά,
έτσι όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016.
Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα
που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

6

Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,
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απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας,
και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
2

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι
έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

3

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού

4

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

5

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

6

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

7

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του

8

Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
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σύμβασης
Γ. ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι
και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. γ) Τα μέλη του Δ.Σ. και ο
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα
που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει
να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να
είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του ΚΝ. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

6

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και
το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα
υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
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7

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του
υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.

8

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού

9

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις

10

Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης

Δ. ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που
εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι
εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορα νομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο
από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο
73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

2

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
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Διαγωνισμού..
4

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας
του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης
του Διαγωνισμού

5

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε
εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

6

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του,
κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

7

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος
εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό

8

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

9

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

10

Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης
Σελίδα 28

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAMME OPERATOR)

29

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη
δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση.
Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος
του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

2

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των
νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά
έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).

3

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα.

4

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

5

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του
τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού

6

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό
πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.
7

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος
Ανάδοχος είναι ασφαλισμένος, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

8

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

9

Εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης

ΣΤ. ΕΝΩΣΕΙΣ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά εμπροθέσμως ή δεν προσκομισθούν κατά τα
άνω, ο προσφέρων θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
την οποία είχε καταθέσει με την Προσφορά του.
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά
σειρά βαθμολόγησης υποψήφιο Ανάδοχο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει
την Σύμβαση μαζί του.
Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις για Δικαιολογητικά Συμμετοχής & Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης
Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης
1. Κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ή κατά την υποβολή προσφορών στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές δέχονται
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέλη. Για τις
συμβάσεις άνω των ορίων, το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και
παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρ. 79 Ν.4412/2016).
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2. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
3. Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, βεβαιώνεται από
οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, η δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να
αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα
περιλαμβάνεται στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
4. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας και εγκατάστασης
στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τ ην
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν
απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
5. Σημειώνεται ότι, εκτός από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων,
γίνονται αποδεκτά και τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται
αποδεκτά και απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα
αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή
φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν
επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο (άρθρο 1, Ν. 4250/2014 - ΦΕΚ Α’ 74/26.03.2014). Η
υποχρέωση υποβολής πρωτότυπης Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παραμένει.
Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία
o

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται
αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Υποέργου στην Ένωση/
Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

o

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα
μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η
αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Β.8.4 Εγγύηση Συμμετοχής – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Εγγύηση Προκαταβολής
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ.
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 Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
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το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα
αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση – το πιστωτικό Ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι
νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
Α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
• Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
•

Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
o Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό Ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με
μόνη την δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
o Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης. o Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
o Η ημερομηνία έκδοσής της.
o Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

•

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει επιπλέον τα ακόλουθα:
o Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τον αύξοντα αριθμό του ή των
προσφερόμενου ή προσφερόμενων ειδών.
o Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου της προσφοράς που ζητά η
διακήρυξη).

• Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση του προμηθευτή από την υπηρεσία.
Η Εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση
σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης
(αρθ.72 Ν. 4412/2016).
Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής 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% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται το
αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι αορίστου χρόνου και θα επιστραφεί στον
ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
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Γ) Εγγύηση προκαταβολής.
α) Εφόσον έχει ζητηθεί από τον ανάδοχο, τότε του χορηγείται προκαταβολή η οποία είναι
έντοκη και μπορεί να φτάνει μέχρι το 50% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται παραπάνω δύναται να καλύπτει και την παροχή
ισόποσης προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
προκαταβολής. Στην περίπτωση που προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή
λαμβάνεται με κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, το ύψος τη οποίας θα καλύπτει την
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της
καταβαλλόμενης προκαταβολής.
β) Η προκαταβολή επιβαρύνεται από την καταβολή της με το ύψος επιτοκίου που
καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών. Η εγγυητική προκαταβολής
θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει και την καταβολή τόκου επί του ποσού της
προκαταβολής σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή μη παράδοσης των ειδών που
προβλέπει η σύμβαση.
γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά το χρόνο που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να
παραλάβει την προμήθεια, πλέον τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον επτά (7)
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια, κατόπιν
εγγράφου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής προς το Ίδρυμα που την εξέδωσε, σε κάθε
ενδεχόμενη παράταση του χρόνου παράδοσης.
δ) Η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά την προσωρινή ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου
συλλογικού οργάνου και από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Δ) Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας,
χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διετούς διάρκειας και προσκομιστεί από τον ανάδοχο
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, ταυτόχρονα με την επιστροφή
της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

B.9. Κατάρτιση – Υποβολή των Προσφορών
B.9.1 Προσφορά -Τρόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Κάθε προσφέρων δικαιούται να υποβάλλει μόνο μία προσφορά για το σύνολο της προμήθειας
και εγκατάστασης και σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων προσφορών από τον ίδιο
προσφέροντα απορρίπτονται όλες. Όποιος υποβάλει προσφορά ατομικώς δεν επιτρέπεται να
μετέχει σε ένωση που υποβάλει προσφορά και κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες
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της μίας ενώσεις που υποβάλουν προσφορά. Όποιος υποβάλλει προσφορά, ατομικώς ή ως
μέλος ένωσης, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί άλλον προσφέροντα ή ένωση και κανείς δεν
δικαιούται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός προσφέροντες ή ενώσεις προσφερόντων.
Παράβαση των διατάξεων αυτών οδηγεί σε απόρριψη όλων των κατά παράβαση
υποβληθεισών προσφορών.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των
ενδιαφερομένων να υποβάλουν ενστάσεις. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει,
εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω
ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς απαγορεύεται και δεν έχει καμία συνέπεια η απόσυρσή
της και κάθε τροποποίησή της. Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο
όταν ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με την κατάρτιση, το περιεχόμενο και την υποβολή της
προσφοράς είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.
B.9.2 Περιεχόμενο Προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 92 του
ν. 4412/2016 ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Τα περιεχόμενα του εντύπου φακέλου της προσφοράς προσκομίζεται από τους υποψήφιους
Αναδόχους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
ΦΕΚ.
Ο έντυπος Φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από τα δικαιολογητικά ή τα άλλα
στοιχεία του υποφακέλου που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από
τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του
υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά
του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα παραπάνω.
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Ο έντυπος φάκελος υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις:
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, ταχυδρομική
διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού:
ΠΡΟΣ
Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ
(Γολγοθά 2 Όαση Βαρυπέτρου Χανίων, 73100, Χανιά)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διακήρυξη αρ. πρωτ. ………./….-….-……..
(Ημερομηνία Διενέργειας …/…/………..) Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ………..
"Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή
αντλιοστασίου νερού και μετρητικού εξοπλισμού"
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Ειδικότερα, κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα (υποψήφιος
Ανάδοχος) σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Ο χρήστης −
οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην διακήρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το Ν.4155/13 και το
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά
περιγράφονται κατωτέρω:
1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και
δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
2. Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), υπογράφεται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
3. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν:
o Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ
o Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ
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o
o

Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

4. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου. pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ηλεκτρονική υποβολή.
5. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά
συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια,
το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
6. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά).
7. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του
Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη
διακήρυξη, τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην
περίπτωση β της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Β.9.3 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο
(υπο)φάκελο περιλαμβάνονται:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – τεχνική προσφορά, οι προσφέροντες
υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/295-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τα
οποία προσδιορίζονται στις παραγράφους: Β.8.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και
Β.8.4Εγγύηση Συμμετοχής – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης – Εγγύηση Προκαταβολής.
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Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά η προσφορά, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τα κάτωθι.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
Ο (υπο)φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ηλεκτρονικά ο Προσφέρων πρέπει
να περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω (επί ποινή αποκλεισμού):
o

Συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’,

o

Τεχνικά Φυλλάδια και Πιστοποιητικά του βασικού εξοπλισμού,

o

Πιστοποιητικά ISO των εργοστασίων του βασικού εξοπλισμού,

o

Περιγραφή εγκατάστασης - Σχέδια Διάταξης και ηλεκτρολογικά σχέδια του
Εξοπλισμού συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης των Επιλογών του
Εξοπλισμού καθώς και Ενεργειακή Μελέτη – Προσομοίωση του αυτόνομου
συστήματος,

o

Σχέδιο Τεχνικής υποστήριξης, σχέδιο Εκπαίδευσης, Παρεχόμενη εγγύηση καλής
λειτουργίας,

o

Βεβαίωση Επίσκεψης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β.7.1.,

o

Περιγραφή οργάνωσης και εξοπλισμού του προσφέροντα,

o

Δηλώσεις συνεργασίας με κατασκευαστές του βασικού εξοπλισμού,

Επιπρόσθετα πρέπει να υποβληθούν ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ τα κάτωθι δικαιολογητικά:
o

Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους
είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
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εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία
ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις
αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Από τα ανωτέρω πρέπει να τεκμηρ ιώνεται ότι
Προσφέρων πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών κατά τις δύο (2) τελευταίες
διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του
διαγωνισμού, δηλαδή χωρίς το Φ.Π.Α.
o

Βεβαίωση τραπεζικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του Προσφέροντος,
η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 20% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ).

o

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία
υποβάλλει την προσφορά, συνοδευόμενη από κατάλογο σχετικών, με των ζητούμενων
στο σημείο Β.7.3, έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία (2013,2014,2015) και
αφορούν στην επιτυχή ανάληψη εργασιών εγκατάστασης φ/β σταθμού ισχύος
μεγαλύτερης των 100kW σε στέγη, υποβάλλοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία
τεκμηρίωσης (βεβαίωση, τιμολόγια, σύμβαση).

o

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας για την οποία
υποβάλλει την προσφορά, συνοδευόμενη από κατάλογο σχετικών, με των ζητούμενων
στο σημείο Β.7.3, έργων που εκτελέστηκαν την τελευταία τριετία (2013,2014,2015) και
αφορούν στην Κατασκευή Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων Νερού ή/και Δικτύων
Ύδρευσης ή Άρδευσης, υποβάλλοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία
τεκμηρίωσης (βεβαίωση, τιμολόγια, σύμβαση).

o

Πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO9001, ISO 14001 και ISO 180011

Επίσης ο Διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνε ι
πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου
Οι Τεχνικές Απαιτήσεις-Προδιαγραφές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης. Κάθε
προσφορά θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.
Η αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους
Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Οι προσφορές δεν μπορούν να δοθούν για τμήμα της ζητούμενης υπηρεσίας. Περιπτώσεις
Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες Σύνταξης Τεχνικής Προσφοράς
Επισημαίνεται ότι μπορεί να γίνονται δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω
πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
1
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o

Περιγραφή οργάνωσης και εξοπλισμού του προσφέροντα
O προσφέρων πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να
ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ειδικότερα πρέπει να διαθέτει επαρκή ομάδα Έργου αποτελούμενη τουλάχιστον από
 Ένα Μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.
 Ένα Μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία στην Κατασκευή
Λειτουργία και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Ύδρευσης ή Άρδευσης.
 Δύο Μηχανικούς με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία ετών στην Κατασκευή
Έργων.
Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
 Για την οργάνωση, δομή και μέσα
 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του
προσφέροντος:
 επιχειρηματική δομή,
 τομείς δραστηριότητας,
 προϊόντα και υπηρεσίες,
 εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή μηχανισμών, δομών και
υπηρεσιών σε θέματα που εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση του
έργου.
 Για την ομάδα Έργου
 Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου.
 Δηλώσεις Συνεργασίας με τον Υποψήφιο Ανάδοχο

o

Δηλώσεις συνεργασίας με Μελετητές και Υπεργολάβους
Ο Προσφέρων θα υποβάλλει Υπεύθυνη όπου θα αναφέρεται ο υπεργολάβος –
κατασκευαστής των κατασκευών - έργων Πολιτικού Μηχανικού (στέγαστρο, κλπ), ο
οποίος θα είναι εργολήπτης (εργοληπτική επιχείρηση), εγγεγραμμένος στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρεί το ΥΠΥΜΕΔΙ, τουλάχιστον στην 2η Τάξη
για Οικοδομικά Έργα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του προτεινομένου εργολήπτη
περί αποδοχής συνεργασίας με τον υποψήφιο προμηθευτή και παράλληλα
υποβάλλεται η βεβαίωση εγγραφής στο ως άνω μητρώο του υπεργολάβου.Σε
περίπτωση που ο ίδιος ο Προσφέρωνπληροί τις άνω προϋποθέσεις δεν υποβάλλεται η
εν λόγω υπεύθυνη δήλωση και υποβάλλεται η βεβαίωση εγγραφής του στο ως άνω
Μητρώο.
Ο Προσφέρων θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρονται οι
Διπλωματούχοι Μελετητές οι οποίοι θα εκπονήσουν μελέτες για τις κατασκευές θα
δεσμεύεται για τη συνεργασία του με αυτούς με δική του ευθύνη και δαπάνη, καθώς
και Υπεύθυνη Δήλωση των προτεινομένων Μελετητών περί αποδοχής συνεργασίας με
τον υποψήφιο προμηθευτή. Απαιτείται η δήλωση συνεργασίας με τουλάχιστον έναν
Σελίδα 39

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAMME OPERATOR)

40

Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό και με τουλάχιστον έναν Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, οι
οποίοι πρέπει να είναι έμπειροι σε αντίστοιχες μελέτες.
o

Δηλώσεις συνεργασίας με κατασκευαστές του βασικού εξοπλισμού
Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει δηλώσεις των «Κατασκευαστών» του κυρίως
εξοπλισμού ο οποίος θα ενσωματωθεί στο Έργο, με τις οποίες θα δεσμεύονται οι
τελευταίοι ότι θα συνεργαστούν με το Διαγωνιζόμενο σε περίπτωση ανάθεσης της
Προμήθειας. Ως «Κατασκευαστής» του κυρίως εξοπλισμού με την έννοια του παρόντος
θεωρείται α) το Εργοστάσιο κατασκευής του κυρίως εξοπλισμού, β) η Θυγατρική
εταιρεία του κατασκευαστικού Οίκου στην Ελλάδα ή γ) ο αποκλειστικός εισαγωγέας
του εξοπλισμού στην Ελλάδα. Στην ως άνω δήλωση θα δηλώνει ότι δεσμεύεται επίσης
να υποστηρίζει την προσφορά του υποψηφίου σε τεχνική υποστήριξη, εγγυήσεις και
ανταλλακτικά, μέχρι και τη συμπλήρωση του ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ του αναδόχου που
περιλαμβάνεται στην προσφορά.
Παράλληλα θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Προσφέροντος για τη
συνεργασία με τους Κατασκευαστές του βασικού Εξοπλισμού.
Ως βασικός Εξοπλισμός θεωρούνται
 Τα φ/β πλαίσια
 Οι Αντιστροφείς/ Inverter
 Οι αντλίες

B.9.4 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4412/2016
ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του προσφέροντα, η οποία πρέπει να περιέχει, συμπληρωμένο τον Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς που θα διατυπώνεται όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ. Από την
οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει το συνολικό κόστος της προμήθειας και
εγκατάστασης.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.
B.9.5 Διευκρινήσεις:
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Προσφορές ενώσεων/κοινοπραξιών υπογράφονται ψηφιακά από όλα τα μέλη της/νομίμους
εκπροσώπους των μελών της ή κοινό πληρεξούσιο που διορίζεται με ειδικό
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που υποβάλλεται σε πρωτότυπο μαζί με την προσφορά στο
φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και
αποδεχόμεθα», κλπ.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια
Επιτροπή Αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
B.9.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ηλεκτρονικά ο υποψήφιος
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να περιέχει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στην
παράγραφο Β.8.3. «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».

B.10. Διάρκεια Ισχύος Προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για (180) εκατόν ογδόντα
ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, και
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 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 ανωτέρω ανωτάτου ορίου,
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

B.11. Εναλλακτικές Προσφορές
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Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.

B.12. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε €. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση και
εγκατάσταση όπου προβλέπεται.
Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή Αξιολόγησης.
Οι τιμές που θα αναφέρονται στον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές.
Οι τιμές είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απροόπτου
μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε € ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη
διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της
Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους
τροποποιήσουν.
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Γ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 12 Πέμπτη 2017. και ώρα 12:00,
μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβα ση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που
προσφέρθηκαν.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Γ.1.1 Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αξιολόγηση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα,της παραγράφου Γ.1, γίνεται αποσφράγιση
μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ο φάκελος των υποβληθέντων δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς σε έντυπη μορφή,
αποσφραγίζεται μετά το πέρας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου που
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η επιτροπή
αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση της τον υποβληθέντα φάκελο των δικαιολογητικών σε
έντυπη μορφή, μονογράφει δε όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να
ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
του διαγωνισμού Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών, στο
οποίο περιέχεται κατάλογος βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών που προτείνετ αι να
γίνουν αποδεκτές με παράθεση πλήρους αιτιολογίας ανά βαθμολογία . Η απόφαση
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Γ.1.2 Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αξιολόγηση του υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής ενστάσεων ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, κατά το προηγούμενο
στάδιο, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο) φακέλων των Οικονομικών Προσφορών και
ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας
αποσφράγισης των (υπο) φακέλων - τους συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το
στάδιο αυτό.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές, μπορεί ν α ζητηθεί
εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση
της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του
υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς).
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης
του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Αναθέτουσας Αρχής, την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του ν. 4412/2016.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να
επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις.
Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης
του διαγωνισμού Πρακτικό με το οποίο εισηγείται την αποδοχή ή την αιτιολογημένη
απόρριψη των προσφορών και προτείνει τον ή τους προσωρινούς αναδόχους.
Σημειώνεται ότι όλα τα έγγραφα διατηρούνται σε αρχείο ώστε να μπορούν να δοθούν σε
τυχόν αίτημα του Διαχειριστή του Προγράμματος GR03 ή άλλης αρμόδιας αρχής.
Γ.1.3 Γ’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών – Κατακύρωση
Για την ανάδειξη αναδόχου πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί τουλάχιστον μία (1) προσφορά
για το σύνολο της προμήθειας και εγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση προκηρύσσεται εκ
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νέου, νέος διαγωνισμός με απόφαση της αναθέτουσας αρχής κατόπιν γνωμοδοτήσεως της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του νόμου 4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και
αναφέρονται στην παράγραφο Β.8.3 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης». Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή.
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την
αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως
ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη
σφραγίδα ταχυδρομείου.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, κατά τα παραπάνω ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Αξιολόγησης, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού συντάσσει το τελικό πρακτικό
με το οποίο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. την
κατακύρωση του Διαγωνισμού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου (στην οποία
διαβιβάζονται τα πρακτικά αξιολόγησης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης), για
τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους Αναδόχους.

Γ.2 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά και στοιχεία
συμμετοχής, θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης από οικονομική άποψη
προσφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού η
οποία θα προβεί προς τούτο σε Τεχνική Αξιολόγηση. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση θα γίνει με
βάση την παρακάτω διαδικασία.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στην βαθμολόγηση των Κριτηρίων
(Στοιχείων)Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης
κατά το στάδιο της Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολόγηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με τον
ΠΙΝΑΚΑ 1 που ακολουθεί και με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές και τα
λοιπά
της
απόφασηςδιακήρυξηςκαιβάσειόλωντωνστοιχείωνπουέχουνσυνυποβληθείμετηνπροσφορά και
που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού.
Τα στοιχεία αξιολόγησης κατατάσσονται σε τέσσερις Ομάδες Κριτηρίων, την Ομάδα Α, Ομάδα
Β, Ομάδα Γ και την Ομάδα Δ. Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας
κάθε μιας στο σύνολο της βαθμολογίας, έχουν ως ακολούθως :
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ με
συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 80% στο σύνολο (ογδόντα τοις εκατό).
ΟΜΑΔΑΚΡΙΤΗΡΙΩΝΒ:ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΚΑΙΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ με συντελεστή βαρύτητας
Ομάδας 10% στο σύνολο( δέκα τοις εκατό).
ΟΜΑΔΑΚΡΙΤΗΡΙΩΝΓ:ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ με συντελεστή βαρύτητας Ομάδας 10% στο
σύνολο(δέκα τοις εκατό).
Για το κάθε κριτήριο αξιολόγησης καθορίζεται (επιμέρους) συντελεστής βαρύτητας του
κριτηρίου σi τέτοιος ώστε το άθροισμα των (επί μέρους) συντελεστών βαρύτητας όλων των
κριτηρίων ανά Ομάδα, να ισούται με τον παραπάνω καθορισμένο συντελεστή βαρύτητάς της
Ομάδας στο σύνολο, δηλαδή με το 0,80 (ή80%) γιατηνΟμάδαΑ,το0,10(ή10%) για την Ομάδα Β,
και το0,10(ή 10%) για την Ομάδα Γ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή, για κάθε διαγωνιζόμενο που έχει φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, αξιολογεί τις
προσφερόμενες Μονάδες σύμφωνα με τονΠΙΝΑΚΑ1,οοποίοςπεριέχειαναλυτικάτακριτήρια
αξιολόγησηςμετονσυντελεστήβαρύτηταςεκάστουεξαυτώνκαιτονσυντελεστήβαρύτηταςκάθεΟμ
άδαςστοσύνολο.
Ο πίνακας αυτός, έχει ως ακολούθως :
ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο : 80 %)
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

i=1

Συμφωνία των διατάξεων, εξαρτημάτων και
υλικών των προσφερομένων Μονάδων με τις
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης (π.χ. χαρακτηριστικά φ/β πλαισίων,
inverter-MPPT, αντλιών, κλπ.)

.(1)

.(2)

(3) = (1) Χ (2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, ai

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

σταθμισμένη
βαθμολογία
κριτηρίου σbci=σi*ai

50%
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i=2

Περιγραφή εγκατάστασης - Σχέδια Διάταξης και
ηλεκτρολογικά σχέδια του Εξοπλισμού
συνοδευόμενα από τεχνική έκθεση
τεκμηρίωσης των Επιλογών του Εξοπλισμού,
Ενεργειακή Μελέτη -Προσομοίωση

30%

Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολόγια ΟΜΑΔΑΣ Α΄
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο : 10 %)
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

i=3

Προτεινόμενη διάρκεια περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας.

i=4

Συστήματα monitoring (παρακολούθηση
αντλιών, ενεργειακή παρακολούθηση,
παρακολούθηση συστημάτων ΑΠΕ,
παρακολούθηση χώρου κτλ), διατάξεις
αυτόματης ειδοποίησης & reporting, αξιοπιστία
και δυνατότητες απεικόνισης.
Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση
και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του
προμηθευτή (aftersalesservice), ήτοι
πρόγραμμα εκπαίδευσης, αμεσότητα και
αποτελεσματικότητα συντήρησης / επισκευών
(χρόνος ανταπόκρισης για την επισκευή βλάβης,
συχνότητα των προληπτικών ελέγχων
συντήρησης των Μονάδων πέραν του ενός ανά
έτος), εξυπηρέτηση στα ανταλλακτικά (περίοδος
δέσμευσης για εξασφάλιση ανταλλακτικών και
χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους).

i=5

.(1)

.(2)

(3) = (1) Χ (2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, ai

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

σταθμισμένη
βαθμολογία
κριτηρίου σbci=σi*ai

3%

3%

4%
Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολόγια ΟΜΑΔΑΣ Β΄
ΟΜΑΔΑ Γ : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Γ στο σύνολο : 10 %)
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

i=6

Εμπειρία ομάδας έργου / Οργάνωση & δομή
υποψηφίου.

.(1)

.(2)

(3) = (1) Χ (2)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, ai

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ, σi

σταθμισμένη
βαθμολογία
κριτηρίου σbci=σi*ai

10%

Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολόγια ΟΜΑΔΑΣ Γ΄
Συνολική Βαθμολογία (Σ.Β.) της Τεχνικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ1:Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας αυτών
Για κάθε προσφορά, βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων με βάση τους
100βαθμούς.Ηβαθμολογίαενόςκριτηρίου είναι 100 (ελάχιστη βαθμολογία) για τις περιπτώσεις
που καλύπτονται ακριβώς οι όροι και οι απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Η βαθμολογία
αυτή μπορεί να αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς (μέγιστη βαθμολογία) για τις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και απαιτήσεις.
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Η καλύτερη επίδοση ή πρόταση μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο,
σε κάθε κριτήριο στους ανωτέρω πίνακες, λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία. Η χειρότερη
επίδοση μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την ελάχιστη βαθμολογία,
υπό τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο(στοιχείο) αυτό. Οι
ενδιάμεσες τιμές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά.
Προσφορά της οποίας έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται κάτω από την ελάχιστη
βαθμολογίατων100βαθμών,αποκλείεται στη φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
τους τα όργανα εκδίδουν γνώμη (συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης) μετά από
ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση
που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων και ορίζεται με τη βαθμολογία ai.
Ως σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου ,σbci,ορίζεται το γινόμενο του αθροίσματος της
βαθμολογίας ai επί τον συντελεστή βαρύτητας σi του κριτηρίου, όπως αυτός δίνεται στον πιο
κάτωΠΙΝΑΚΑ1,ήτοι :
Σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου σbci=ai*σi(ΤΥΠΟΣ1)
όπου i=1,2,3….9οα/ατουκριτηρίου
Η Συνολική Βαθμολογία(ΣΒq) της Τεχνικής Προσφοράς του q προσφέροντος είναι το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που περιέχει ο ως άνω Πίνακας, όπως
αυτές προκύπτουν απότονΤύπο1ανωτέρω,ήτοι :
Συνολική Βαθμολογία ΣΒq της Τεχνικής Προσφοράς του q προσφέροντος
ΣΒq=Σσbci(ΤΥΠΟΣ2)
όπου :
q=1,2,…,αριθμόςπροσφερόντωντωνοποίωνοιπροσφορέςέχουνφθάσειμέχριαυτότο σημείο και
δεν απορρίφθηκαν και
i=1,2,…,οαύξωναριθμός(α/α) του υπό ανάλυση κριτηρίου
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό
ψηφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται και όταν έχει τιμές 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε
προς τα άνω όταν έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9.
Στη συνέχει υπολογίζεται για κάθε αποδεκτή προσφορά ο Λόγος (Λ) της τιμής προσφοράς προς
τη Βαθμολογία της ως ακολούθως:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς προς την βαθμολογία της (Λ).
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά
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Μεταξύ ισοτίμων, Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία (ΣΒq) στα
τεχνικά στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση.
Εφόσον υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές προσωρινός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που
προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω
διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός Ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του
Συγκριτικού Πίνακα.

Γ.3. Απόρριψη προσφορών
Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των
προσφορών.
Η προσφορά ενός εκ των υποψηφίων Αναδόχων απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους Β.8.1.
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της
παραγράφου Β.8.3. 3. Προσφορά η οποία δεν πληροί το σύνολο των τεχνικών απαιτήσεων της
παρούσης διακήρυξης.
4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
7. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης.
8. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος,
προϊόν ή υπηρεσία, ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της
Οικονομικής Προσφοράς.
9. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του κάθε προσφερόμενου είδους.
10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά η οποία είναι μικρότερη του 85% τ ου
προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή θα
ζητηθεί έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές,
η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Γ.4 Ενστάσεις/Προσφυγές
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Για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύμβασης ισχύουν οι
διατάξεις που προβλέπονται στον Ν.3886/10. Από την 01-01-2017 ισχύουν οι διατάξεις που
προβλέπονται στα άρθρα 347 έως 373 του ν.4412/2016 και ειδικότερα όπως αναλύονται
παρακάτω.
Α. Κατά των βλαπτικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων όλων των οργάνων του διαγωνισμού
που ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει την
διαδικασία που προβλέπεται στο VI Βιβλίο του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Οι προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (άρθρα 360 επ. του Ν. 4412/2016).
Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τ ης πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση
προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
(δ) Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκηση αυτής, κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης, όχι όμως και την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Οποίος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης
της ΑΕΠΠ και την ακύρωση αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής
προσφυγής.
Για την παραδεκτή άσκηση προδικαστικής προσφυγής και αίτησης αναστολής είναι
υποχρεωτική η καταβολή παραβόλου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 363 και
372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντίστοιχα.
Β. Επισημαίνεται ότι μέχρι την θέση σε ισχύ του VI Βιβλίου του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ισχύουν
οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α΄ 173), ως προς τη δικαιοδοσία και καθ’ ύλην αρμοδιότητα
των Δικαστηρίων και ως προς τις πράξεις ή παραλείψεις που εκδίδονται ή συντελούνται μέχρι
και τις 31.12.2016 (βλ. άρθρο 379 παρ. 7 και 8 του Ν. 4412/2016) και συγκεκριμένα η
διαδικασία έχει ως εξής:
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Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα και στο άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 και
εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει
ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να το υποβάλει και σε έντυπη
μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Κατά των βλαπτικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων όλων των οργάνων του διαγωνισμού
που ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει την
διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3886/2010 και να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Οι προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (άρθρο 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10) « Δικαστική προστασία κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Έργων , Κρατικών Προμηθειών
και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.».
Μετά την υποβολή των προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής:
Κατά της διακήρυξης: Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία που ο προσφεύγων
έλαβε πλήρη γνώση της διακήρυξης. Πλήρης γνώση της διακήρυξης τεκμαίρεται ότι υπάρχει
μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την δημοσίευσή της κατά προσήκοντα τρόπο. Ο
εύλογος χρόνος δεν μπορεί στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού, να είναι μεγαλύτερος από
το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την τελευταία δημοσίευσή της μέχρι τη λήξη της
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζόμενων των ημερομηνιών της
δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών (676/2011 απόφαση ΣτΕ).
Κατά εκτελεστών πράξεων : Μέσα σε δέκα ημέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της
αιτιολογίας
αυτής. Στην περίπτωση που υποβληθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού αποστέλλει αμελλητί ηλεκτρονικά σε όλους τους θιγόμενους την
κατά αυτούς προδικαστική προσφυγή. Οι Υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά
υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις
αιτιάσεις που περιέχονται στις προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραπάνω κοινοποίηση.
Μετά ταύτα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την
προδικαστική προσφυγή και τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από σχετική
κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η
προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της
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σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την
αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως
ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5
του Ν. 3886/2010.
Για τις προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται κατά το προηγούμενο καθεστώς,δεν
απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Γ.5. Αποτελέσματα - Ματαίωση Διαγωνισμού
Μετά το πέρας και του Γ΄ σταδίου που αναφέρεται στο άρθρο Γ.1 της παρούσας και την
παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, προσκαλείται ο Ανάδοχος για την
υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο Γ.6 της παρούσας.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται για την κατακύρωση κατ' αρθ. της παραγράφου Β.8 της
παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο στην σειρά κατάταξης υποψήφιο με τη
χαμηλότερη τιμή, εφαρμοζόμενης, κατά τα λοιπά, της ανωτέρω διαδικασίας περί προσωρινού
αναδόχου (Γ.1- Γ΄ΣΤΑΔΙΟ). Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη πιο χαμηλή τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν
κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
Η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την παρούσα
προκήρυξη και να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
του άρθρου 106 του ν 4412/2016.

Γ.6 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί όροι σύμβασης
Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται
στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της
Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών.
Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
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Προσφορά» του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη,
εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) έως 20 (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της κατά τα άνω
γραπτής πρόσκλησης της αναθέτουσας, για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να
υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, και καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγύηση Συμμετοχής κατ' άρθρο 105 του ω. 4412/2016. Σε αυτή την
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη
σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσα Αρχή.
Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.
Η Εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση
σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα
στάδια της διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης
(αρθ. 72 του νόμου 4412/2016).
Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει και όρο ότι
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του Υποέργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Τροποποίηση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψη της παρά μόνο σε αντικειμενικά
εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής (και μετά από έγκριση από τον Διαχειριστή του Προγράμματος GR03 ΚΑΠΕ). Γίνεται
μόνο εγγράφως και υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης, εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας και
εγκατάστασης όπως προδιαγράφηκε. Τέτοια αντικειμενική περίπτωση τροποποίησης της
Σύμβασης συνιστά η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο Ανάδοχος με
την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης έχει πάψει να
κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση σε αυτήν την
περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής διερεύνησης και αξιολόγησης από την αρμόδια
επιτροπή και μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή
ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση
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στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο
της πράξης.
Κάθε τροποποίηση της Σύμβασης πριν υπογραφεί πρέπει να λάβει την προέγκρισης του
Διαχειριστή του Προγράμματος GR03, ΚΑΠΕ.

Γ.7 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Τρόπος Πληρωμής
Με την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται σε αυτή, και εφόσον ζητηθεί από τον
ανάδοχο, χορηγείται στον ανάδοχο (προμηθευτή) προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (βάσει των διατάξεων των άρθρων 84/ν.2362/95, και
134/ν.4270/2014), και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την
εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
Με την παράδοση των φ/β πλαισίων και με την προϋπόθεση ότι έχει εγκατασταθεί το
μεταλλικό στέγαστρο και οι βάσεις των φ/β πλαισίων, καταβάλλεται το 75% του ποσού.
Το υπόλοιπο 25% καταβάλλεται με την οριστική παραλαβή της Προμήθειας.
Διαδικασία - Όροι Πληρωμής – Κρατήσεις
Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης θα γίνεται
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις
Πράξης, την Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες όπως
καθορίζονται από την «Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
περιόδου 2009-2014», και την «Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της Οργάνωσης και των Διαδικασιών
του Διαχειριστή του Προγράμματος ΚΑΠΕ».
Τα ποσά της Εθνικής Συμμετοχής και της συμμετοχής του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 καταβάλλονται
στον Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί και μετά από δικές του
ενέργειες (με την έγκριση και καθοδήγηση του Διαχειριστή του Προγράμματος σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο) και στην συνέχεια στον Ανάδοχο σε συνάρτηση με την πρόοδο
υλοποίησης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον
λογαριασμό του Ο.Α.Κ. και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ παραστατικά
και δικαιολογητικά:
o Τιμολόγιο
o Πρακτικό παραλαβής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποσοτικά και
ποιοτικά τα είδη που ζητήθηκαν
o Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
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o
o

Απόδειξη είσπραξης
Εξουσιοδότηση

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, όπως λ.χ. η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων, σύμφωνα με την ΥΑ 5143/05-12-2014, «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού,
της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α. .Η.Σ.Υ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ
3335Β΄/11-12-2014), καθώς και η κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου της παρ. 6 του άρθρου
36 του Ν.4412/2016, εξακολουθούν να ισχύουν.
Το σύνολο της πληρωμής του/των αναδόχου/αναδόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει το
συμβατικό τίμημα.
Ο τρόπος αποστολής και τιμολόγησης των ειδών θα γίνονται από τον ανάδοχο μόνο κατόπιν
συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του Υποέργου. Σε
περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων, που επιφέρουν την μη έγκαιρη καταβολή
πληρωμών, ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί την παρούσα σύμβαση άνευ
διακοπής. Σε περίπτωση που υπάρξει περικοπή χρημάτων από τις Δότριες χώρες (ΧΜ ΕΟΧ),
προκύπτει ανάλογη περικοπή και στο ποσό της σύμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις που
προαναφέρθηκαν, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή
οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις
Για όλα τα παραπάνω ενημερώνεται ο Διαχειριστής του Προγράμματος GR03 ΚΑΠΕ σύμφωνα
με το θεσμικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14.

Γ.8. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Υποέργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει
δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε
πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
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υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματο ς,
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Η δυνατότητα
εκχώρησης του συμβατικού τιμήματος γίνεται κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής
Παραλαβής και της γραπτής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο
του Υποέργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε
με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του
ποσού της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Υποέργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους
ίδιους όρους.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν
από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά
και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού
υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και
εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης).
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις
επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

Γ.9. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Υποέργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
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υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Υποέργο, χωρίς
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν ή
την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη
διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του Υποέργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή του Αναδόχου.
Ανάδοχος, λόγω της φύσης του Υποέργου, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε
πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε
απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Υποέργο
θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
o

Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού
ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι
δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το Υποέργο.

o

Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες,
στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του,
εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο
για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.

Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την με
οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της
στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε
υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.

Γ.10. Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικ ά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
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είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Γ.11. Καταγγελία εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Υποέργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
β) ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές,
γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής,
δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
ε) εκδίδεται αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του,
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα
αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια
οποιασδήποτε εργασίας ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην
εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Υποέργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με
την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην
αξία του τμήματος του Υποέργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της
Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

Γ.12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία
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Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που
θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται,
ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη
Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα
πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Γ.13. Δημοσιότητα
Περίληψη της παρούσας δημοσιεύτηκε:



Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
στις 2 Δεκεμβρίου 2016.
Στον ελληνικό τύπο:

 Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα Ναυτεμπορική στις 02/12/2016
 Στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα Ηχώ των δημοπρασιών στις 02/12/2016
 Στην τοπική εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στις 02/12/2016


Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.oakae.gr και απεστάλη
σε διάφορα επιμελητήρια
 Εστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στις 29/11/2016.
 Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣΚαταχωρήθηκε στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.oakae.grκαι απεστάλη σε διάφορα
επιμελητήρια
 Εστάλη για δημοσίευση:
o Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις
29/11/2016.
 Επίσης η διακήρυξη καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό τύπο βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/ους σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.3548/2007.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Καζάσης Φώτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Εισαγωγή
Το Δίκτυο του ΟΑΚ αποτελείται από γεωτρήσεις νερού, αντλιοστάσια, δεξαμενές νερού και
δίκτυα σωληνώσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόταση μελετάται το αντλιοστάσιο του
Τσιβαρά.
Περί Ο.Α.Κ. Α.Ε.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ Ο.Α.Κ. Α.Ε
Η Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013, με τη
συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. &
Ο.ΑΝ.Α.Κ.), σε εφαρμογή του άρθρου 03 του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ72/Α/19.3.2013) και της υπ’
αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ/18-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1473/Β/18.6.2013) και από την μεταφορά
των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ
Αποσελέμη (Υπ’ Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 - ΦΕΚ 3252/Β/20.12.2013).
Δίκτυο Νερού
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, είναι ο φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των Δικτύων
Νερού στην Κρήτη. Στόχος του έργου «Αξιοποίηση Υδατικού Δυτικής Κρήτης» είναι η
αξιοποίηση, προστασία και η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων με σεβασμό στο
περιβάλλον. Μέχρι σήμερα, ο Ο.ΑK. A.E. έχει καλύψει περίπου 207.000 στρέμματα άρδευσης
και στο στάδιο της μελέτης βρίσκονται 63.000 στρέμματα. Ο κύριος κεντρικός αγωγός μήκους
103 χλμ. ξεκινά από το δυτικό άκρο της Κρήτης και τερματίζεται ανατολικά της πόλης του
Ρεθύμνου.Συνολικά έχει κατασκευάσει 430 km κύριων και δευτερευόντων αγωγών, ενώ
διακινεί ετησίως 120 εκ. m3 νερού.
Αναλυτικά, το δίκτυο ξεκινά από το δυτικό άκρο του νομού Χανίων και καταλήγει στο
ανατολικό, ενώ επεκτείνεται και στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου. Ειδικότερα, ο κεντρικός
αγωγός ξεκινά από τις υδρογεωτρήσεις της περιοχής ΜυλωνιανώνΒαρυπέτρου. Συνδέεται με
το κύριο αγωγό των Μεσκλών στα Μυλωνιανά και την Αγιά και ανατολικά με τον αγωγό της
Αγιάς προς Σούδα έως τον Αποκόρωνα και δυτικά με τον αγωγό της Αγιάς έως το Κολυμβάρι.
Αντλιοστάσια










Αντλιοστάσιο Μυλωνιανών
Αντλιοστάσιο Πατελαρίου
Αντλιοστάσιο Βλάτους
Αντλιοστάσιο Βλητέ
Αντλιοστάσια
Γεωτρήσεων
(ΚατσιφαριανώνΜετοχίουΜουρνιών, Νεριανά- Κυπαρισσου – Κοντομαρί )
Αντλιοστάσια Πηγαδιών ( Φ7-Φ6-Φ5 – Βλάτους-Σταριάς)
Προωθητικό αντλιοστάσιο Γερανίου
Προωθητικό Αντλιοστάσιο 4Α3.2 Μεγάλων Χωραφιών
Προωθητικό Αντλιοστάσιο 3Α1 Βλητέ
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Αντλιοστάσιο υδρομάστευσης 4Α3.1 πηγών Ζούρμπου
Αντλιοστάσιο υδρομάστευσης 4Α2 πηγών Άρμενων
Αντλιοστάσιο πηγαδιού Νιο Χωριού
Αντλιοστάσιο υδρομάστευσης ποταμού Μανταμά - Αγ. Γεώργιος (Στύλος)
Προωθητικό Αντλιοστάσιο ΤζιβαράΑποκορώνου
Προωθητικό Αντλιοστάσιο Κεραμειών

Χάρτης 1: «Κοινότητα» - Το υδροαρδευτικό δίκτυο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην ΠΕ Χανίων
Γενική Τεχνική Περιγραφή – Στόχος
Το έργο αφορά στην εγκατάσταση αυτόνομων φ/β συστημάτων στο αντλιοστάσια του ΟΑΚ
στον Τσιβαρά. Τα φ/β συστήματα θα εγκατασταθούν στην οροφή των υφιστάμενων
δεξαμενών νερού. Η ηλεκτρική Ενέργεια που θα παράγεται από τα φ/β θα οδηγεί νέες
αυτόνομες ηλεκτρικές αντλίες. Το έργο δηλαδή αφορά στην εγκατάσταση αυτόνομων φ/β
συστημάτων (μη Διασυνδεδεμένων με το Δίκτυο) που θα οδηγήσουν νέες ηλεκτρικές αντλίες
για την άντληση του νερού.
Συνοπτική περιγραφή Έργου
Στο καταναλώνεται ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των συγκροτημάτων κινητήρα αντλίας. Στόχος της πρότασης είναι η εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων πάνω στη
δεξαμενή νερού (με την ταυτόχρονη στέγαση της με μεταλλική κατασκευή) για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταικά είναι
συνεχούς ρεύματος, και μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο μέσω αντιστροφέα ( inverter-drive)
για την οδήγηση των κινητήρων των αντλιών. Για την αποτελεσματική και αποδοτική
λειτουργία του συστήματος θα εγκατασταθούν νέα συγκροτήματα κινητήρων-αντλιών υψηλής
απόδοσης (κατηγορία IE3). Τα συγκροτήματα κινητήρα-αντλίας που θα εγκατασταθούν θα
είναι ίδιου μανομετρικού ύψους (ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή προώθηση νερού)
μικρότερης παροχής, άρα και μικρότερης ισχύος.
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Όπως αναφέραμε στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν φ/β συστήματα στη δεξαμενή. Η
δεξαμενή θα στεγαστεί μέσω μεταλλικής κατασκευής, πάνω στην οποία θα εγκατασταθούν
φ/β πλαίσια. Η συνολική επιφάνεια του στεγάστρου θα είναι ~ 1.256 m2 (D=40 m) και επαρκεί
για την εγκατάσταση του κατάλληλου αριθμού φ/β πλαισίων έτσι ώστε η συνολική ισχύς του
φ/β συστήματος να υπερβαίνει τα 134,5 kWp.
Το σύστημα θα αποτελείται από
φ/β πλαίσια - >Inverter -> Κινητήρας-Αντλία
Τα φ/β πλαίσια θα συνδέονται σε ομάδες κατάλληλου αριθμού φ/β πλαισίων (string). Ικανός
αριθμός string συνδέονται σε έναν Inverter. Oinverter μετατρέπει το DC ρεύμα σε AC και
ταυτόχρονα οδηγεί τον κινητήρα της αντλίας.
Περιγραφή Αντλιοστασίου Τσιβαρά
Το αντλιοστάσιο Τσιβαρά βρίσκεται στην περιοχή Τζιβαρά- Τ.Κ. Καλυβων, Δ.Ε. Αρμένων,
ΔήμοςΑποκορώνου. Το αντλιοστάσιο περιλαμβάνει


μία κυκλική ανοιχτή δεξαμενή οπλισμένου σκυροδέματος ωφέλιμης χωρητικότητας
6.400 m3 διαστάσεων



Ένα κτίριο αντλιοστασίου

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός του αντλιοστασίου είναι έξι (6) αντλίες με τα ακόλουθα τεχνικά
χαρακτηριστικά:
-

Αντλίες Νο1, Νο2, Νο3
Αντλία: Δράκος Πολέμης τύπου MS 150AS S3 στις 1450 rpm με παροχή Q=250 m³/h σε
μανομετρικό H=150 m
κινητήρας: Βαλιαδής 220 Hp (160 kw) 380 V/298 A τύπου Κ81514Μ στις 1450 rpm

-

Αντλίες Νο4, Νο5, Νο6
Αντλία: Δράκος Πολέμης τύπου MS 100AS S2 στις 1450 rpm με παροχή Q=250 m³/h σε
μανομετρικό H=130 m
κινητήρας: ΒΗΛΜΑ 220Hp (160kw) 380 V στις 2900 rpm

Η λειτουργία του αντλιοστασίου είναι η ακόλουθη:
-

Η Δεξαμενή τροφοδοτείται με νερό από τον Τοπικό Σταθμό Άντλησης Π.Ζούρμπου

-

Το αντλιοστάσιο του Τσιβαρά τροφοδοτεί με νερό την δεξαμενή Βάμου χωρητικότητας
1.000m3, και από εκεί τις περιοχές του Βάμου-Ανιφάντη, και τις δεξαμενές στο Βαφέ,
Καλαμιτσίου, Γαναδέ (συν. χωρητικότητας ~5.000 μ3).
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Φωτογραφία του Αντλιοστασίου
H λειτουργία του αντλιοστασίου είναι ιδιαίτερη απλή, καθώς η δεξαμενή του γεμίζει με νερό
από το σταθμό άντλησης Π. Ζούρμπου και τροφοδοτεί την δεξαμενή στο Βάμο και από εκεί τις
περιοχές του Βάμου-Ανιφάντη, και τις δεξαμενές στο Βαφέ, Καλαμιτσίου, Γαναδέ. Από τις έξι
(6) αντλίες του αντλιοστασίου δουλεύουν κατά μέγιστο το πολύ δύο (2) αντλίες. Συνήθως
δουλεύει μία αντλία (όχι συνέχεια) και στις περιόδους και ώρες αιχμής δουλεύει και μία 2 η
αντλία. Ο λόγος ύπαρξης έξι (6) αντλιών είναι για εφεδρεία, αξιοπιστία, για λόγους
συντήρησης αλλά και για να μην καταπονούνται οι αντλίες (κυλιόμενη λειτουργία).
Οι λογαριασμοί ρεύματος του έτους 2012 είναι.

Προτεινόμενη εγκατάσταση
Στο αντλιοστάσιο Τσιβαρά θα εγκατασταθούν τουλάχιστον 134.5 kWp φ/β πλαισίων και ο
κατάλληλος αριθμός inverter-> συγκροτημάτων κινητήρα-αντλίας.
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2. Τεχνική Περιγραφή Προτεινόμενου Έργου
H εγκατάσταση περιλαμβάνει:
1. Τεχνικές Εργασίες
2. Μεταλλικό Στέγαστρο Δεξαμενής
3. Βάσεις Στήριξης φ/β πλαισίων
4. Φ/Β Πλαίσια
5. Καλωδιώσεις / Πίνακες
6. Inverter/Drive
7. Αντλίες
8. Μετρητικός Εξοπλισμός
9. Συστήματα Ελέγχου
Τεχνικές Εργασίες
Οι τεχνικές εργασίες αφορούν στις εργασίες για


την εγκατάσταση του μεταλλικού στεγάστρου και την επικάλυψη της δεξαμενής



την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης των φ/β πλαισίων



την τοποθέτηση των φ/β πλαισίων



τις απαιτούμενες καλωδιώσεις DC



τις οδεύσεις των καλωδίων από τα φ/β στους Inverter,



την εγκατάσταση και τη στήριξη των Inverter



την εγκατάσταση των νέων αντλιών



τις υδραυλικές εργασίες σύνδεσης των νέων αντλιών στις υφιστάμενες σωληνώσεις



τις λοιπές ηλεκτρολογικές εργασίες



την εγκατάσταση των μετρητικών συστημάτων



την εγκατάσταση των συστημάτων ελέγχου

Μεταλλικό Στέγαστρο Δεξαμενής
Θα εγκατασταθεί ένας μεταλλικός στατικός φορέας ο οποίος θα εδράζεται στο περιμετρικό
τοιχίο σκυροδέματος, για την κάλυψη της δεξαμενής και την τοποθέτηση των φ/β πλαισίων.
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πρόσθετη στατική ενίσχυση του δομικού φορέα των
δεξαμενών.
Βάσεις Στήριξης φ/β πλαισίων
Θα εγκατασταθούν μεταλλικές βάσεις στήριξης των φ/β πλαισίων. Οι βάσεις θα στηρίζονται
πάνω στο μεταλλικό στέγαστρο και τα φ/β πλαίσια.
Φ/Β Πλαίσια
Θα εγκατασταθούν φ/β πλαίσια τεχνολογίας κρυσταλλικού πυριτίου
Καλωδιώσεις / Πίνακες
Σελίδα 64

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAMME OPERATOR)

65

Θα εγκατασταθούν οι απαιτούμενες καλωδιώσεις DC για τη σύνδεση των φ/β πλαισίων με
inverter και AC για τη σύνδεση των inverter με τις αντλίες. Επίσης θα εγκατασταθούν και οι
απαιτούμενες ηλεκτρικοί πίνακες προστασίας και ελέγχου.
Inverter/Drive
Θα εγκατασταθούν κατάλληλοι Inverter / Drives. Οι Inverter συνδυάζουν την τεχνολογία των
SolarInverters για τη μετατροπή της DC τάσης σε AC, και τη τεχνολογία των Drives ηλεκτρικών
κινητήρων σε μία συσκευή. Άρα οι Inverter που θα εγκατασταθούν θα μετατρέπουν την DC
ενέργεια σε AC και ταυτόχρονα θα οδηγούν τους κινητήρες των αντλιών.
Αντλίες
Θα εγκατασταθούν νέες αντλίες. Οι αντλίες θα έχουν το ίδιο μανομετρικό ύψος με τις
υφιστάμενες αντλίες, αλλά μικρότερη παροχή (κατάλληλη για την ισχύ του κινητήρα που θα
επιλεγεί). Οι νέες αντλίες θα είναι υψηλής απόδοσης ΙΕ3.
Μετρητικός Εξοπλισμός
Θα εγκατασταθεί ο κατάλληλος μετρητικός εξοπλισμός όπως αναλύεται στη σχετική ενότητα.
Συστήματα Ελέγχου
Θα εγκατασταθούν τα απαιτούμενα συστήματα ελέγχου για την παράλληλη λειτουργία των
νέων αντλιών σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες.
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3. Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού
3.1.

Μεταλλικό Στέγαστρο Δεξαμενής

Το στέγαστρο θα κατασκευαστεί από χάλυβα και επικάλυψη από τραπεζοειδή λαμαρίνα. Ο
φορέας θα προκύψει από Σχέδια και Στατική μελέτη που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί
βάσει των Κανονισμών (Ευρωκώδικες, ΕΑΚ, κλπ) και της νομοθεσίας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη
η στατική επάρκεια των δεξαμενών καθώς και εγκατάσταση των φωτοβολταικών και των
βάσεων στήριξης αυτών.

3.2.

Βάσεις Στήριξης φ/β πλαισίων

Θα εγκατασταθούν μεταλλικές βάσεις στήριξης των φ/β πλαισίων. Οι βάσεις θα στηρίζονται
πάνω στο μεταλλικό στέγαστρο και θα στηρίζουν με τη σειρά θα στηρίζουν τα φ/β πλαίσια.
Το σύστημα στήριξης αποτελούμενο από το μεταλλικό στέγαστρο δεξαμενής, τις βάσεις
στήριξης των Φ/Β Πλαισίων και τα Φ/Β πλαίσια συγκροτεί έναν ενιαίο στατικό φορέα.
Η διαστασιολόγηση του ανωτέρω στατικού φορέα θα γίνει μετά από στατική μελέτη που θα
ακολουθεί τις κείμενες διατάξεις, τους ισχύοντες κανονισμούς και τους κατά περίπτωση
εφαρμοζόμενους Ευρωκώδικες.
Οι Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης των Φ/Β Πλαισίων πρέπει να είναι από χαλύβδινα στοιχεία και
γαλβανισμένα εν θερμώ, για εξωτερικές εκτεθειμένες κατασκευές σε μη μολυσμένη
ατμόσφαιρα και προστασία για πολύ μακρά διάρκεια ζωής (πάνω από 20 χρόνια) με ελάχιστο
πάχος γαλβανίσματος 60μm κατά ISO/EN 1, ΕΝ 12944 ή ισοδύναμα είτε και από αλουμίνιο
σύμφωνα με το ΕΝ 6005 για την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευής. Η επιλογή
των υλικών θα διασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από διηλεκτρικά και
ηλεκτροχημικά φαινόμενα. Στην περίπτωση χρήσης διαφορετικών υλικών τα οποία θα
έρχονται σε επαφή, θα πρέπει αυτά να είναι κατάλληλα για να αποφεύγεται η διάβρωση ή να
χρησιμοποιείται υλικό παρεμβύσματος.
Οι Μεταλλικές βάσεις θα συνοδεύονται από στατική μελέτη ή βεβαίωση κατασκευαστή και θα
διαθέτουν 20 έτη εγγύηση προϊόντος.
3.3. Φ/Β Πλαίσια
Η ονομαστική ισχύς των φ/β πλαισίων θα είναι τουλάχιστον ίση με 134,5kW
Τα Φ/Β Πλαίσια πρέπει να είναι αποκλειστικά επίπεδου τύπου, όχι συγκεντρωτικού τύπου και
χωρίς χρήση ανακλαστήρων, κατόπτρων και συστημάτων αυτομάτου προσανατολισμού
(trackers).
Για τις ανάγκες του παρόντος, ως «ιδίων τύπου (Models) Φ/Β Πλαίσια» ορίζονται τα Φ/Β
Πλαίσια που πρέπει σε σχέση με τα προσφερόμενα να:


είναι ίδιας τεχνολογίας (πολυκρυσταλλικού πυριτίου ή μονοκρυσταλλικού)



είναι ιδίου κατασκευαστή



έχουντιςίδιεςεξωτερικέςδιαστάσεις
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έχουν ίδιο αριθμό Φ/Β κυψελών (cells) ίδιων διαστάσεων, σε όμοια ηλεκτρολογική
συνδεσμολογία μεταξύ τους



ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του
κατασκευαστή

Τα Φ/Β Πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού
ή/και πολυκρυσταλλικού πυριτίου και θα είναι ίδιας ονομαστικής ισχύος και η οποία θα είναι
τουλάχιστον 250Wp έκαστο.
Τα Φ/Β Πλαίσια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης
InternationalElectrotechnicalCommission, IEC 61215:2005, IEC 61730-1:2007, IEC 61730-2:2007
ή ισοδύναμα.
Τα Φ/Β πλαίσια πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης για περίοδο εικοσιπέντε (25)
ετών στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος.
Τα Φ/Β πλαίσια πρέπει να συνοδεύονται από 12ετή εργοστασιακή εγγύηση προϊόντος.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης διάρκειας 25 ετών με:


ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 97% στο 1ο έτος, και



απώλεια απόδοσης το πολύ 0,70% ανά έτος (από το 2ο έτος έως το 25ο)

Τα Φ/Β χαρακτηρίζονται ως «ιδίου τύπου (Model)» αν πληρούν όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις, αλλά μπορεί να έχουν διαφορετική ονομαστική ισχύ ( Wp), για λόγους που
οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην ταξινόμηση (sorting) λόγω flashingtest.
Τα φ/β πλαίσια που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί εντός του
τελευταίου έτους.
Τα Φ/Β πλαίσια σε περίπτωση βλάβης ή με το πέρας της διάρκειας ζωής τους να μπορούν να
ανακυκλωθούν σε κέντρο ανακύκλωσης σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα
2008/98/EC και την αναδιατύπωση οδηγίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και τον κανονισμό μεταφοράς αποβλήτων (1013/2006/EC).
Ο Ανάδοχος με την παράδοση των Φ/Β Πλαισίων θα πρέπει να υποβάλλει τα αντίστοιχα
στοιχεία απόδοσης για κάθε Φ/Β Πλαίσιο σε STC (flashreports) τόσο σε ηλεκτρονική (αρχεία
Excel) όσο και σε έντυπη μορφή. Η ισχύς κάθε Φ/Β πλαισίου σε STC που θα προκύψει από τα
flashreport δε μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής ισχύος του εν λόγω Φ/Β πλαισίου
(PlusSorting).
Επιπλέον τα Φ/Β πλαίσια πρέπει:


Να έχουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με την 2004/108/EC και την 2006/95/EC, από
αρμόδιο φορέα



Να είναι πιστοποιημένα για αυξημένη μηχανική αντοχή σε φορτίο χιονιού 5400Pa
στην εμπρόσθια όψη και τουλάχιστον 2400Pa για ανεμοπίεση



Να έχουν υποβληθεί σε τεστ αλατονέφωσης ως προς το IEC 61701: 2011, FirstEdition,
“Severity 6, SaltMistcorrosionTestingofPhotovoltaic (PV) Modules”.



Να διαθέτουν πιστοποίηση εκπλήρωσης του “AmmoniaResistanceTest” σύμφωνα με
το IEC 61716:2013
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Να διαθέτουνπιστοποίηση“Standard for Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels” UL 1703



Φ/β
πλαίσια
του
κατασκευαστή
να
έχουν υποβληθεί
(PotentialInducedDegradation) τεστ, με τις εξής συνθήκες και κριτήρια:

σε

PID

o

Χρόνος: 600ώρες

o

Σχετικήυγρασία: 85%

o

Θετική και ΑρνητικήΠολικότητα: 1.000V

o

Θερμοκρασία: 850C

o

Η σχετική απώλεια Pmax στις 600 ώρες πρέπει να είναι μικρότερη από 2.5%

Το PID τεστ μπορεί να έχει διεξαχθεί και για φωτοβολταϊκά πλαίσια της
κατασκευάστριας εταιρίας που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν διαφορετικό
αριθμό η τύπο κυψελών


Να διαθέτουν πιστοποίηση/ δήλωση του κατασκευαστή ότι όλα τα Φ/Β πλαίσια
ελέγχονται κατά την παραγωγική διαδικασία με τη χρήση ELsystemTest
(Electroluminescence)



Nα έχουν υποβληθεί σε LID (LightInducedDegradation)τεστ και να αποδεικνύεται πως
η σχετική απώλεια Pmax μετά την έκθεση στον ήλιο είναι μικρότερη από 2.5%.



Το εργοστάσιο προέλευσης να έχει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 14001 και ISO
18001



Να υπάρχειεγχειρίδιοσωστήςεγκατάστασης



Η αντοχή μέγιστης τάσης συστήματος (Maximumsystemvoltage) να είναι 1000V



Η απόδοσή τους να μην είναι μικρότερη από 150W/m² (το εμβαδόν προσδιορίζεται ως
το συνολικό εμβαδόν του πλαισίου περιλαμβανομένου και του αλουμινένιου
πλαισίου)



Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (NOCT) να μην υπερβαίνει τους 45οC με ανοχή
θερμοκρασίας ±2 οC



Ο Θερμοκρασιακός συντελεστής μείωσης της ισχύος Pmax [%/οC] να είναι
μεγαλύτερος σε από -0,40 με ανοχή ±0,01 .



Το πάχος/ύψος του πλαισίου να είναι μεταξύ των 35 και 50 χιλιοστών



Το αλουμινένιο πλαίσιο να είναι ανοδιωμένο



Να υπάρχει θέση τοποθέτησης γείωσης του αλουμινένιου πλαισίου, για λόγους
προστασίας.



Το κυτίο σύνδεσης (junctionbox) να έχει τουλάχιστον τα χαρακτηριστικά IP67 και
πιστοποίηση DINVVDEV 0126-5 ή ισότιμη



Το κυτίο σύνδεσης να είναι συνδεδεμένο με καλώδια πιστοποιημένα κατά IEC 60228
κλάσης 5 (DINVDE 0295) με ακροδέκτες



Στο κυτίο σύνδεσης να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις δίοδοι



Η εταιρεία κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να παρέχει το αρχείο
τεχνικών χαρακτηριστικών του λογισμικού προσομοίωσης PVSyst (PANfile) για τα
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φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το αρχείο αυτό πρέπει να είναι πιστοποιημένο από
αναγνωρισμένο φορέα.


Να διαθέτουν βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα ότι για την κατασκευή των φ/β
πλαισίων το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα είναι μικρότερο από 450 kgCO2/
kWp.



Να είναι Ευρωπαϊκής Κατασκευής.

3.4.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ελληνικούς ηλεκτρολογικούς
κανονισμούς ΕΛΟΤ HD-384 σχετικά µε τις αρμονικές και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα,
την Ελληνική νομοθεσία. Η διαστασιολόγηση των διατομών των καλωδίων DC και AC
μελετάται με κύριο γνώμονα να ελαχιστοποιούνται οι ωμικές απώλειες.
3.4.1.

Καλωδιώσεις

Καλωδιώσεις DC
Προδιαγραφές Καλωδίων
Τα καλώδια του Δικτύου DC πρέπει να είναι ειδικά καλώδια για Φ/Β συστήματα. Τα καλώδια
αυτά θα είναι ανθεκτικά σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία καθώς επίσης και στο όζον. Θα έχουν
βελτιωμένη συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς και θα διαθέτουν χαμηλές εκπομπές καπνού.
Θα λειτουργούν σε εκτεταμένη περιοχή θερμοκρασιών και θα έχουν βελτιωμένη
συμπεριφορά έναντι τριβής. Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένοι από
επικασσιτερωμένο, λεπτοπολύκλωνο αγωγό χαλκού, η μόνωση από δικτυωμένο ειδικό
ελαστομερές, με ανθεκτικότητα σε θερμότητα και όζον, και ο μανδύας από θερμοανθεκτικό,
δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές μείγμα, ανθεκτικό στο όζον, στην υπεριώδη(UV) ακτινοβολία,
στα ορυκτέλαια και στα χημικά.
Το καλώδια θα έχουν τις εξής προδιαγραφές :
 Πιστοποιητικό TUV 2 PfG 1169/08.2007 (PV1-F)
 Πιστοποίηση κατά IEC 60216
 Protection Class II
 Αγωγός από επικασσιτερωμένο χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5
 Μόνωση κατά IEC 60502-1
 Μέγιστη επιτρεπτή τάση λειτουργίας 1800 VDC
 Θερμοκρασία αγωγού -40…120 οC
 DIN VDE 0282
 Βραδύκαυστα, κατά IEC 60332 Ελεύθερα αλογόνων, κατά ΕΝ 50268-2 ή ΕΝ 50267-2 , IEC 60754-1
 Αντοχή στο όζον, κατά ΕΝ 50396
 Αντοχή σε καιρικές συνθήκες και ηλιακή ακτινοβολία (UV), κατά HD 605/A1
 Αντοχή σε οξέα και αλκάλια, κατά EN 60811-2-1
 Δοκιμή υγρασίας και θερμότητας κατά ΕΝ 60068-2-78
 Δοκιμήκάμψης κατά ΕΝ 60811
 Δοκιμή πρόσκρουσης κατά ΕΝ 50305
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Σκληρότητα στήριξης κατά DIN 53505
Διπλή μόνωση (μόνωση αγωγού και εξωτερική μόνωση)

Περιγραφή Οδεύσεων
H όδευση των καλωδίων από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι το πλησιέστερο DC πίνακα θα γίνεται όπου
είναι εφικτό κατά μήκος των βάσεων στήριξης των πλαισίων και στην πίσω (βόρεια) πλευρ ά
με κατάλληλη συγκράτηση επί των τεγίδων.
Σε περίπτωση που χρειαστεί τα συγκεκριμένα καλώδια να οδεύσουν εγκαρσίως των
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, η όδευση τους θα γίνει εντός μεταλλικών σχαρών.
Καλωδιώσεις AC Χαμηλής Τάσης
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου HO7RN-F και τύπου J1VV-R/S.
Προδιαγραφές Καλωδίων
Το καλώδιο τύπου HO7RN-F θα έχει τις εξής προδιαγραφές :
 Αγωγός από χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5 και HD 383
 Μόνωση αγωγών από λάστιχο Ε14, με πάχος μόνωσης κατά DINVDE 0282
 Κωδικοποίηση: μέχρι 5 αγωγούς χρωματικός κώδικας σύμφωνα με DINVDE 0293
 Εξωτερικός μανδύας: από νεοπρένιο, χρώματος μαύρου, πάχος τοιχώματος κατά
DINVDE 0282
 Τάσηλειτουργίας : 450/750V
 Περιοχήθερμοκρασιών : -30έως +60 οC
 Αντοχή στο όζον κατά VDE 0472
 Αντοχή στο λάδι κατά EN 60811
 Βραδύκαυστα, κατά IEC 60332-1-3
Το καλώδιο τύπου J1VV-R/S θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο IEC 60502-1.
Περιγραφή Οδεύσεων
Τα καλώδια θα οδεύουν πάντα προστατευμένα εντός μεταλλικών σχαρών, πλαστικών
σωλήνων, ή σπιράλ ανάλογα με το σημείο όδευσης.
Καλωδιώσεις Συστήματος Επικοινωνίας
Προδιαγραφές Καλωδίων
Τα καλώδια θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και ιδιαίτερα εκείνες που
αφορούν σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν
μπορεί να είναι τύπου LiYCY ή/και Li2YCY, CAN και αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση θα
διασφαλίζεται η συμβατότητα των καλωδίων με τον εξοπλισμό, ενώ η όδευση τους θα γίνεται
όπως προβλέπουν οι προστασίες των καλωδίων.
Περιγραφή Οδεύσεων
Τα καλώδια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους αγωγούς γείωσης και
θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση τους εντός των καναλιών σε
θέματα μηχανικής αντοχής και παρεμβολών. Η τοποθέτηση των καλωδίων του συστήματος
επικοινωνίας θα γίνεται εντός ανεξάρτητων σωλήνων/σχαρών από τα καλώδια ισχύος.
Connectors Φ/Β Πλαισίων - Strings
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Οι connectors που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι προστασίας IP65, θα έχουν αντοχή σε τάση
1000V, θα πληρούν το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50521. Επίσης απαγορεύεται να κόβονται τα
καλώδια των Φ/Β πλαισίων, εκτός αν υπάρξει γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή των
Φ/Β πλαισίων, ότι η κοπή αυτή δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της εγγύησης των Φ/Β πλαισίων
Γενική Περιγραφή Οδεύσεων Καλωδίων
Οι περιοχές εξόδου των καλωδίων από τα σπιράλ (δηλαδή στα σημεία τερματισμών
καλωδίων) θα πρέπει να καλύπτονται – μονώνονται με την τοποθέτηση κατάλληλου υλικού
(θερμοσυστελλόμενο).
Σωλήνες
Ο σωλήνας τύπου σπιράλ πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές:
 Να είναι UV-resistant (για τα μήκη σωληνώσεων που βρίσκονται εκτός εδάφους)
 Να έχει βαθμόστεγανότητας IP65
 Αντοχή στη συμπίεση τουλάχιστον 1250Nt/5 cm
 Αντοχήστηνκρούσητουλάχιστον 6 Joule
 Να είναι ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων
 Να είναι αυτοσβενούμενος
 EN 61386.01
 EN61386.22
 EN50267.02.02
Αρίθμηση – Σήμανση
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει σχέδιο αρίθμησης που θα περιλαμβάνει αρίθμηση των
Μετατροπέων, των στοιχειοσειρών, των Φ/Β πλαισίων, των καλωδίων και γενικότερα του
συνόλου του Εξοπλισμού. Επίσης θα τοποθετηθεί ειδική σήμανση σε όλη την έκταση του κά θε
ΑΦΒΣΠΗΕ, σύμφωνα με την παραπάνω αρίθμηση.
Θα πρέπει να υπάρχει χρωματικός κώδικας κόκκινο/μαύρο για τα καλώδια DC
θετικού/αρνητικού δυναμικού αντίστοιχα, καθώς και σήμανσή τους στα σημεία τερματισμών.
3.4.2.

Γείωση και Αντικεραυνική Προστασία

Γενική σχεδίαση
Η μελέτη και ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας της προστασίας από
υπερτάσεις και του συστήματος γείωσης του δικτύου συνεχούς ρεύματος θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών:
13. ΕΛΟΤ EN 62305.01: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές”.
14. ΕΛΟΤ EN 62305.02: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση
διακινδύνευσης”.
15. ΕΛΟΤ EN 62305.03: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 4: Ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών”.
16. ΕΛΟΤ EN 62305.04: 2006, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε
δομές και κίνδυνος για τη ζωή”.
17. ΕΛΟΤ EN60664.01 Ε2: 2007, “Συντονισμός μόνωσης για εξοπλισμό μέσα σε συστήματα
χαμηλής τάσης - Μέρος 1: Αρχές, απαιτήσεις και δοκιμές”
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18. ΕΛΟΤ EN61643.11: 2002, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα χαμηλής
τάσης - Απαιτήσεις και δοκιμές”.
19. ΕΛΟΤ EN61643.11/A11: 2007, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από
υπερτάσεις - Μέρος 11: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε
δίκτυα χαμηλής τάσης - Απαιτήσεις και δοκιμές”.
20. ΕΛΟΤ EN61643.21: 2001, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις Μέρος 21: Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε
δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηματοδοσίας - Απαιτήσεις λειτουργίας και μέθοδοι
δοκιμών”.
21. ΕΛΟΤ TS61643.12: 2006, “Διατάξεις χαμηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις Μέρος 12: Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεμένες σε δίκτυα χαμηλής
τάσης - Αρχές επιλογής και εφαρμογής”.
22. IEC 61643 – 22, “Low voltage surge protective devices – Part 22: SPDs connected to
telecommunication and signalling networks – Selection and application principles”.
23. ΕΛΟΤEN 50164 – 1, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for
connection components”.
24. ΕΛΟΤEN 50164 – 2, “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for
conductors, and earth electrodes”.
25. ΕΛΟΤEN 50164 – 3, “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for
isolating spark gaps”.
26. ΕΛΟΤ EN60071.02: 1997, “Συντονισμός της μόνωσης - Μέρος 2: Οδηγός εφαρμογής”.
27. ΕΛΟΤ EN60071.01 Ε2: 2006, “Συντονισμός της μόνωσης - Μέρος 1: Ορισμοί, αρχές και
κανόνες”.
28. ΕΛΟΤ EN 61557.08 Ε2: 2007, “Ηλεκτρική ασφάλεια σε συστήματα διανομής χαμηλής
τάσης μέχρι 1 kV εναλλασσόμενου ρεύματος και 1,5 kV συνεχούς ρεύματος Εξοπλισμός για δοκιμή, μέτρηση ή επιτήρηση μέτρων προστασίας - Μέρος 8: Μόνωση
συσκευών επιτήρησης για συστήματα ΙΤ”.
29. ΕΛΟΤ HD 60364.01: 2008, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 1:
Θεμελιώδεις αρχές, προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών, ορισμοί”.
30. IEC 60099-4: 2001, “Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems”.
31. IEC60947-4-1: 2002, “Electromechanical contactors”.
32. IEC 60364-5-53:2001, “Electrical installations of building – Part 5-53: Selection and
erection of electrical equipment– Isolation, switching and control.
33. ΕΛΟΤ HD60364.07.712: 2005, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-712:
Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα
παροχής ισχύος”.
34. ΕΛΟΤ HD 60364.0: 2007, “Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-54: Επιλογή και
εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Διατάξεις γείωσης, αγωγοί προστασίας και
προστατευτικοί αγωγοί σύνδεσης”.
35. ΕΛΟΤ HD 384 Ε2: 2004, “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”.
36. IEEE 80/2000
37. IEEE 81/1983, ΙΕΕΕ81.2/1991
38. ΕΛΟΤ HD 637S1/2000
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39. DIN VDE 0141/1989
40. DIN VDE 18014/1994
41. IEC 364
42. DIN VDE 0100
Ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) του ΑΦΒΣΠΗΕ θα
πραγματοποιηθεί βάσει της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 (2006). Η στάθμη
αντικεραυνικής προστασίας (LightningProtectionLevel - LPL) θα προσδιοριστεί μετά από
ανάλυση κινδύνου (riskassessment) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02, για τις
στάθμες προστασίας που ορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01.
Εσωτερικό και εξωτερικό ΣΑΠ
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό ΣΑΠ θα είναι ανθεκτικά στις
ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις και τη θερμική και μηχανική καταπόνηση που επιφέρει το
ρεύμα του κεραυνού, χωρίς να παρουσιάσουν βλάβες ή αλλοιώσεις. Ομοίως θα διασφαλιστεί
η ανθεκτικότητα έναντι διάβρωσης μέσω της επιλογής κατάλληλων υλικών και της
διαστασιολόγησης των επιμέρους συνιστωσών του ΣΑΠ. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί και οι αγωγοί
καθόδου μπορεί να είναι γενικά κατασκευασμένοι από τα ακόλουθα υλικά (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
62305.03): επικασσιτερωμένος χαλκός, θερμά γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας,
αλουμίνιο. Εξαρτήματα από αλουμίνιο δεν θα τοποθετηθούν εντός του εδάφους ή
σκυροδέματος.
Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την αποφυγή της διάβρωσης στα σημεία όπου ενώνονται
διαφορετικού τύπου υλικά. Θα αποφευχθεί η επαφή μεταξύ υλικών από χαλκό και
γαλβανισμένων επιφανειών ή υλικών από αλουμίνιο. Στην περίπτωση που η σύνδεση μεταξύ
διαφορετικών υλικών είναι αναγκαία, θα γίνει χρήση διμεταλλικών ελασμάτων σε συνδέσεις
εκτός του εδάφους και ανοξείδωτων εξαρτημάτων σε συνδέσεις εντός του εδάφους ή του
σκυροδέματος. Σε σημεία όπου ο κίνδυνος διάβρωσης είναι αυξημένος (σημεία εισόδου στο
έδαφος ή το σκυρόδεμα), οι συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέσα.
Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ΣΑΠ θα πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1, 50164-1-2 και 50164-1-3 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03.
Προστασία από υπερτάσεις
Η προστασία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από υπερτάσεις, θα επιτευχθεί με
τον καθορισμό ζωνών προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04. Για την οριοθέτηση των ζωνών
προστασίας στα επιμέρους συστήματα θα γίνει χρήση της μεθόδου της κυλιόμενης σφαίρας
με ακτίνα όπως προδιαγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 για την προκύπτουσα στάθμη
αντικεραυνικής προστασίας. Για τον περιορισμό των επαγόμενων υπερτάσεων θα υλοποιηθεί
κατάλληλη δρομολόγηση των αγωγών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος των αγώγιμων
βρόχων. Λύσεις θωράκισης θα υλοποιηθούν εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Η προστασία
των εσωτερικών συστημάτων (μετατροπείς, κ.λπ.) θα εξασφαλιστεί με την εγκατάσταση των
κατάλληλων διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις (απαγωγοί υπερτάσεων).
Για την επιλογή των διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις θα διεξα χθεί εκτίμηση κινδύνου
σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 και .02 και θα ληφθεί υπόψη η ζώνη προστασίας σύμφωνα
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με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04 για την επιλογική συνεργασία τους. Στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, η
προστασία από υπερτάσεις θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60664.01. Οι διατάξεις
προστασίας από υπερτάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις δοκιμών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
61643.11 για τα συστήματα ισχύος και ΕΛΟΤ EN 61643.21 για τα συστήματα επικοινωνίας. Η
επιλογή και η εγκατάστασή τους θα γίνει με βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.12, IEC 603645-53 και IEC 61643-22. Ανάλογα με τη ζώνη αντικεραυνικής προστασίας όπου θα γίνει η
εγκατάσταση των απαγωγών, θα επιλεγεί η θέση και ο τύπος τους (Type 1, 2, 3 κατά ΕΛΟΤ EN
61643.11) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305. Τα συστήματα ισχύος και επικοινωνίας
που εισέρχονται σε κάθε ζώνη προστασίας θα προστατεύονται έναντι υπερτάσεων στα όρια
της ζώνης. Επιπρόσθετες διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων θα εγκατασταθούν όπου η
απόσταση μεταξύ του απαγωγού και του υπό προστασία εξοπλισμού ξεπερν ά τη μέγιστη
επιτρεπόμενη. Οι απαγωγοί υπερτάσεων που θα εγκατασταθούν για την προστασία του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα εξασφαλίζουν την ασφαλή απαγωγή του κεραυνικού ρεύματος
και τη διατήρηση της παραμένουσας τάσης σε επίπεδα συμβατά με τη στάθμη μόνωσης του
υπό προστασία εξοπλισμού.
Ιδιαίτερα για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος, θα χρησιμοποιηθούν απαγωγοί
υπερτάσεων κατάλληλοι για δίκτυα DC της μέγιστης τάσης λειτουργίας και ρεύματος
βραχυκύκλωσης του Φ/Β Σταθμού στην εκάστοτε θέση τοποθέτησής τους.
Σύστημα γείωσης δικτύου συνεχούς ρεύματος
Η προστασία έναντι άμεσης επαφής θα εξασφαλίζεται με την κατάλληλη μόνωση του
ηλεκτρικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση διατάξεων παρακολούθησης της μόνωσης ( IMD),
συμβατών με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61557.08, οι οποίες θα παρέχουν ένδειξη και ειδοποίηση
(alarm) για το σφάλμα. Η διάταξη επιτήρησης της μόνωσης θα παρέχει οπτική ή/και ηχητική
ειδοποίηση, τόσο τοπικά όσο και στο κτίριο ελέγχου του Φ/Β Σταθμού. Σε περίπτωση
δεύτερου σφάλματος η Φ/Β γεννήτρια θα αποσυνδέετα ι μέσω κατάλληλης διάταξης
απομόνωσης, η οποία θα πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60947-4-1.
Η προστασία έναντι έμμεσης επαφής θα περιλαμβάνει κατάλληλη μόνωση των ενεργών
αγωγών και γείωση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών του εξοπλισμού στο σύστημα γείωσης
και ισοδυναμικής προστασίας του Φ/Β Σταθμού.
Το προτιμητέο σύστημα γείωσης για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος είναι τύπου ΙΤ
(αγείωτοι ενεργοί αγωγοί) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60364.01. Οι βασικές αρχές του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ
60364.07.712 θα εφαρμοστούν στη μελέτη των μέσων προστασίας έναντι άμεσης και έμμεσης
επαφής, στον βαθμό που το πρότυπο ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης
εφαρμογής.
Ισοδυναμική σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα γείωσης
Οι οδεύσεις των γειώσεων και του ΣΑΠ θα οδηγούνται με κατάλληλους αγωγούς στις
αναμονές του συστήματος γείωσης του Αντλιοστασίου και θα πραγματοποιείται ισοδυναμική
σύνδεση όλων των μερών.
3.4.3.

Ηλεκτρολογικοί Πίνακες
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Πριν από τους μετατροπείς φωτοβολταϊκών τοποθετείται πίνακας DC ανά μετατροπέα στον
οποίο συνδέονται οι Φ/Β συστοιχίες του που περιλαμβάνει τον απαιτούμενο διακοπτικό
εξοπλισμό και εξοπλισμό προστασίας.
Κατόπιν των μετατροπέων και προ των αντλιών θα τοποθετηθεί πίνακας AC, ο οποίος
περιλαμβάνει τον απαιτούμενο διακοπτικό εξοπλισμό και εξοπλισμό προστασίας.
Αντίστοιχα θα εγκατασταθούν οι απαιτούμενοι πίνακες για τους αυτοματισμού, το σύστημα
ελέγχου, κλπ.

3.5.

Inverter/Drive

Θα εγκατασταθούν κατάλληλοι Inverter / Drives κατάλληλοι για συνολική ισχύ
φωτοβολταικών 134,5kW. Θα εγκατασταθούν μέχρι τέσσερις (4) inverter.
Οι Inverterσυνδυάζουν την τεχνολογία των SolarInverters για τη μετατροπή της DC τάσης σε
AC, και τη τεχνολογία των Drives ηλεκτρικών κινητήρων σε μία συσκευή. Άρα οι Inverterπου
θα εγκατασταθούν θα μετατρέπουν την DC ενέργεια σε AC και ταυτόχρονα θα οδηγούν τους
κινητήρες των αντλιών. Πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προδιαγραφές















Ισχύς Εξόδου ≥30kW
Εύρος Tάσης εισόδου από 500 έως 800Vdc
Βαθμός προστασίας : IP66
Τουλάχιστον ένας (1) Αλγόριθμος MPPT ανά Drive ενσωματωμένος στον αντιστροφέα
Κατάλληλοι για οδήγηση Τριφασικών αντλιών 400V AC
Τουλάχιστον 1gregistancetovibration σύμφωνα με ΕΝ50178/ΕΝ60068-2-6
Εύρος λειτουργίας από -10oC (nofrost) έως +50oC
Ενσωματωμένη επικοινωνία RS485 MobBus και Ethernet
Safe Torque Off (STO) σύμφωναμε SIL3
Να πληρούν το πρότυπο IEC 61000-3-12
Να διαθέτουν ενσωματωμένο EMCFilter για το πρότυπο ΕΝ61800-3
Να πληρούν του πρότυπο CE
Να είναι Ευρωπαϊκής Κατασκευής
Να διαθέτουν εγγύηση 2 ετών

3.6.

Αντλίες

Θα εγκατασταθούν οι κατάλληλες αντλίες που μπορούν να απορροφήσουν την ισχύ των
134,5kW φ/β πλαισίων μέχρι τέσσερις (4) νέες αντλίες ισχύος τουλάχιστον 22kW, καθώς αυτό
προκύπτει από τον αριθμό και την ισχύ των Inverter.
Οι αντλίες θα έχουν το ίδιο μανομετρικό ύψος με τις υφιστάμενες αντλίες, αλλά μικρότερη
παροχή (κατάλληλη για την ισχύ του κινητήρα που θα επιλεγεί). Όλες οι αντλίες που θα
εγκατασταθούν στο ίδιο αντλιοστάσιο θα είναι ίδιες μεταξύ τους. Οι αντλίες θα είναι
Ευρωπαϊκής Κατασκευής και ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO.
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Οι προσφερόμενες αντλίες θα είναι Φυγοκεντρικές, πολυβάθμιες, υψηλής πίεσης κανονικής
αναρρόφησης κάθετου τύπου.
Οι κινητήρες θα είναι υψηλής απόδοσης κατηγορίας ΙΕ3, κλάσης μόνωσης F και βαθμού
προστασίας IP55.
Ο άξονας της αντλίας και ο άξονας του τυποποιημένου κινητήρα IEC θα συνδέονται μεταξύ
τους μέσω διμερούς συνδέσμου, ενώ ένα θα υπάρχει ξεχωριστό ρουλεμάν λατέρνας για την
αποδοχή των αξονικών δυνάμεων.
Ειδικοί σταθεροί κρίκοι μεταφοράς θα επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση της αντλίας.
Επίσης θα διαθέτουν εύχρηστο μηχανικό στυπιοθλίπτη με κάλυκα και στάνταρ παρέμβυσμα
για εύκολη συντήρηση.
Θα υπάρχει αφαιρούμενος σύνδεσμος (αποστάτης) που θα επιτρέπει την αντικατάσταση του
ολισθαίνοντα δακτυλίου στεγανοποίησης χωρίς αποσυναρμολόγηση του κινητήρα
Οι αντλίες θα διαθέτουν Συγκολλημένο με λέιζερ υδραυλικό τμήμα 2D/3D.
Θα διαθέτουν Έγκριση πόσιμου νερού για όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό
(τύπος EPDM)
Οι αντλίες θα διαθέτουν πρόσθετη ενσωματωμένη μονάδα με σύστημα αισθητήρων για την
επιτήρηση της αντλίας. Τα παρεχόμενα σήματα θα πρέπει να μπορούν να διαβιβάζονται σε
αυτόματο σύστημα ελέγχου, για να καταστεί δυνατός ο επιδιωκόμενος έλεγχος της αντλίας.
Ειδικότερα θα υπάρχουν


Ενσωματωμένη προστασία ξηρής λειτουργίας



Ενσωματωμένο σύστημα επιτήρησης αντλίας



o

Φορά περιστροφής

o

Πίεση λειτουργίας

o

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

o

Μετρητής ωρών λειτουργίας

o

Μετρητής εκκίνησης/διακοπής

Διεπαφές επικοινωνίας

Οι αντλίες πρέπει να διαθέτουν εγγύηση 2 ετών.

3.7.

Μετρητικός Εξοπλισμός

Ο Μετρητικός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί μπορεί να διακριθεί στις ακόλουθες
κατηγορίες:
-

Μέτρηση Μετεωρολογικών Δεδομένων. Θα εγκατασταθεί
μετεωρολογικός σταθμός με τα παρακάτω όργανα/μετρητές:

ένας

πλήρης

o

Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος εντός κατάλληλου κλωβού

o

Αισθητήρας θερμοκρασίας φ/β πλαισίων
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-

o

Μετρητής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο

o

Μετρητής ολικής ηλιακής ακτινοβολίας στο κεκλιμμένο επίπεδο εγκατάστασης
των φ/β πλαισίων (σχεδόν οριζόντια)

o

Ανεμόμετρο-Ανεμοδείκτης (στο ύψος της δεξαμενής και στα 10μ ύψος)

o

Βροχόμετρο

Μέτρηση Ηλεκτρικών Μεγεθών
ενσωματωμένο στον Inverter)
o

-

-

-

-

DC

(ανεξάρτητο

ηλεκτρολογικό

υλικό

ή

Μέτρηση ρεύματος, τάσης ανά στοιχειοσειρά (string)

Μέτρηση Ηλεκτρικών μεγεθών AC
o

Μέτρηση τάσης (V), ρεύματος (A) στην έξοδο του inverter (πιθανά
ενσωματωμένο στον inverter).

o

Μέτρηση τάσης (V), ρεύματος (A) στην είσοδο του κινητήρα (πιθανά κοινό με
το προηγούμενο, αν ενσωματωθεί ανεξάρτητος μετρητής και όχι
ενσωματωμένο στον inverter)

o

Μέτρηση συχνότητας λειτουργίας κινητήρα (Hz)

Μέτρηση υδραυλικών μεγεθών ανά αντλία
o

Μέτρηση πίεσης (bar)

o

Μέτρηση παροχής νερού (m3/h)

Μέτρηση υδραυλικών μεγεθών στην έξοδο του αντλιοστασίου
o

Μέτρηση πίεσης (bar)

o

Μέτρησης παροχής νερού (m3/h)

Μέτρηση Στάθμης Δεξαμενών

3.8.

o

Στο ίδιο τα αντλιοστάσιο (Τσιβαρά, Μ.Χωράφια, Γεράνι)

o

Στα αντλιοστάσια/ δεξαμενές που τροφοδοτούνται από το αντλιοστάσιο

Συστήματα Ελέγχου

Θα εγκατασταθούν τα απαιτούμενα συστήματα ελέγχου για την παράλληλη λειτουργία των
νέων αντλιών σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες.
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4. Τεχνική Περιγραφή Τρόπου Λειτουργίας
Ο τρόπος λειτουργίας αφορά στην αποκλειστική λειτουργία των νέων αντλιών από τα
φωτοβολταικά χωρίς διασύνδεση με το Δίκτυο και έχει στόχο την μεγιστοποίηση της
απορρόφησης της ενέργειας από τα φωτοβολταικά καθώς και την μεγιστοποίηση του νερού
που αντλείται.
Λόγω του μεγάλου όγκου των δεξαμενών και από την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας των
αντλιοστασίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά τους μήνες μεγάλης φ/β παραγωγής
υπάρχει και μεγάλη ζήτηση για νερό (αναλογία μεταξύ φ/β παραγωγής και κατανάλωσης
νερού) θα είναι δυνατή η απορρόφηση όλης της φ/β παραγωγής. Σε περίπτωση που οι νέες
αυτόνομες φ/β αντλίες (solarpumps) δεν επαρκούν για την κάλυψης της ζήτησης σε νερό τότε
για την εξασφάλισης της παροχής ύδατος θα λειτουργούν οι υφιστάμενες αντλίες.
Επισημαίνεται ότι οι νέες αντλίες θα είναι εξ’ ολοκλήρου αυτόνομες (δεν συνδέονται με το
Δίκτυο) καθώς θα λειτουργούν αποκλειστικάκαι μόνο από τη φ/β παραγωγή και θα
δουλεύουν κατά προτεραιότητα. Οι υφιστάμενες αντλίες θα παραμείνουν για λόγους
εξασφάλισης της αδιάλειπτης παροχής νερού. Σε καμία περίπτωση το φ/β σύστημα και οι
αυτόνομες αντλίες δεν θα συνδεθούν με το Δίκτυο.
Τα παραπάνω θα τεκμηριωθούν με αναλυτική μελέτη που θα υποβληθεί κατά το στάδιο
δημοπράτησης.

5. Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
Παρατίθεται το έντυπο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών το οποίο πρέπει να
συμπληρώσουν οι Διαγωνιζόμενοι.
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

α/α
1
1
2
3
1
2

3

4
5
6

Περιγραφή

Απαίτηση

1. Μεταλλικό Στέγαστρο
Το στέγαστρο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές
2. Βάσεις Φ/Β Πλαισίων
Οι βάσεις φ/β πλαισίων είναι σύμφωνες με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Έχει υποβληθεί στατική μελέτη ή βεβαίωση κατασκευαστή
Διαθέτουν εγγύηση 20 ετών
3. Φ/Β Πλαίσια
Προσφέρονται φ/β πλαίσια ισχύος τουλάχιστον 134,5kW

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Τα Φ/Β Πλαίσια είναι αποκλειστικά επίπεδου τύπου, όχι
συγκεντρωτικού τύπου και χωρίς χρήση ανακλαστήρων, κατόπτρων
και συστημάτων αυτομάτου προσανατολισμού (trackers).

ΝΑΙ

Τα Φ/Β Πλαίσια είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού ή/και
πολυκρυσταλλικού πυριτίου και θα είναι ίδιας ονομαστικής ισχύος
και η οποία θα είναι τουλάχιστον 250Wp έκαστο

ΝΑΙ

Τα Φ/Β Πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές του διεθνούς
οργανισμού πιστοποίησης InternationalElectrotechnicalCommission,
IEC 61215:2005, IEC 61730-1:2007, IEC 61730-2:2007 ή ισοδύναμα.

ΝΑΙ

Τα Φ/Β πλαίσια συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης για περίοδο
εικοσιπέντε (25) ετών
Τα Φ/Β πλαίσια συνοδεύονται από 12ετή εργοστασιακή εγγύηση
προϊόντος.
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

Στοιχεία Προσφοράς
Απάντηση
Παραπομπή
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7

8

9

Τα Φ/Β Πλαίσια συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης διάρκειας 25
ετών με:
• ενεργειακή απόδοση τουλάχιστον 97% στο 1ο έτος, και
• απώλεια απόδοσης το πολύ 0,70% ανά έτος (από το 2ο έτος έως
το 25ο)
Τα φ/β πλαίσια που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να έχουν
κατασκευαστεί εντός του τελευταίου έτους.
Τα φ/β πλαίσια σε περίπτωση βλάβης ή με το πέρας της διάρκειας
ζωής τους να μπορούν να ανακυκλωθούν σε κέντρο ανακύκλωσης
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EC και
την αναδιατύπωση οδηγίας αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τον κανονισμό μεταφοράς
αποβλήτων (1013/2006/EC).

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

Τα Φ/Β πλαίσια έχουν πιστοποίηση CE σύμφωνα με την
2004/108/EC και την 2006/95/EC, από αρμόδιο φορέα

ΝΑΙ

11

Τα φ/β πλαίσια είναι πιστοποιημένα για αυξημένη μηχανική αντοχή
σε φορτίο χιονιού 5400Pa στην εμπρόσθια όψη και τουλάχιστον
2400Pa για ανεμοπίεση

ΝΑΙ

Τα φ/β πλαίσια έχουν υποβληθεί σε τεστ αλατονέφωσης ως προς το
IEC 61701: 2011, FirstEdition, “Severity 6,
SaltMistcorrosionTestingofPhotovoltaic (PV) Modules”.

ΝΑΙ

13

Τα φ/β πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση εκπλήρωσης του
“AmmoniaResistanceTest” σύμφωνα με το IEC 61716:2013

ΝΑΙ

14

Ταφ/βπλαίσιαδιαθέτουνπιστοποίηση “Standard for Flat-Plate
Photovoltaic Modules and Panels” - UL 1703

ΝΑΙ

12
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15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25

Φ/Β πλαίσια του κατασκευαστή πρέπει να έχουν υποβληθεί σε PID
(PotentialInducedDegradation) τεστ, με τις εξής συνθήκες και
κριτήρια: Χρόνος: 600ώρες, Σχετική υγρασία: 85%, Θετική και
Αρνητική Πολικότητα: 1.000V, Θερμοκρασία: 850C, Η σχετική
απώλεια Pmax στις 600 ώρες πρέπει να είναι μικρότερη από 2.5%
Τα φ/β πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση/ δήλωση του κατασκευαστή
ότι όλα τα Φ/Β πλαίσια ελέγχονται κατά την παραγωγική
διαδικασία με τη χρήση EL systemTest (Electroluminescence)
Τα φ/β πλαίσια έχουν υποβληθεί σε LID
(LightInducedDegradation)τεστ και να αποδεικνύεται πως η σχετική
απώλεια Pmax μετά την έκθεση στον ήλιο είναι μικρότερη από
2.5%.
Το εργοστάσιο προέλευσης έχει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO
14001 και ISO 18001
Η αντοχή μέγιστης τάσης συστήματος (Maximumsystemvoltage)
είναι 1000V
Η απόδοσή τους δεν είναι μικρότερη από 150W/m² (το εμβαδόν
προσδιορίζεται ως το συνολικό εμβαδόν του πλαισίου
περιλαμβανομένου και του αλουμινένιου πλαισίου)
Η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας (NOCT) να μην υπερβαίνει
τους 45οC με ανοχή θερμοκρασίας ±2 οC
Ο Θερμοκρασιακός συντελεστής μείωσης της ισχύος Pmax [%/οC]
να είναι μεγαλύτερος σε από -0,40 με ανοχή ±0,01 .
Το πάχος/ύψος του πλαισίου είναι μεταξύ των 35 και 50 χιλιοστών
Το αλουμινένιο πλαίσιο είναι ανοδιωμένο
Υπάρχει θέση τοποθέτησης γείωσης του αλουμινένιου πλαισίου, για
λόγους προστασίας.
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ΝΑΙ
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ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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26
27
28

29

30
31
1
2
3
4
5

Το κυτίο σύνδεσης (junctionbox) έχει τουλάχιστον τα
χαρακτηριστικά IP67 και πιστοποίηση DIN V VDE V 0126-5 ή ισότιμη
Το κυτίο σύνδεσης να είναι συνδεδεμένο με καλώδια
πιστοποιημένα κατά IEC 60228 κλάσης 5 (DIN VDE 0295) με
ακροδέκτες
Στο κυτίο σύνδεσης υπάρχουν τουλάχιστον τρεις δίοδοι
Η εταιρεία κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να
παρέχει το αρχείο τεχνικών χαρακτηριστικών του λογισμικού
προσομοίωσης PVSyst (PAN file) για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το
αρχείο αυτό πρέπει να είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο
φορέα.
Τα φ/β πλαίσια διαθέτουν βεβαίωση από ανεξάρτητο φορέα ότι
για την κατασκευή των φ/β πλαισίων το αποτύπωμα διοξειδίου του
άνθρακα είναι μικρότερο από 450 kgCO2/ kWp
Τα φ/β πλαίσια είναι Ευρωπαικής Κατασκευής
4. Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός
Τα καλωδια DC είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Τα καλωδια ΑC είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
Τα καλωδια Επικοινωνίας είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Οι connectors φ/β πλαισίων είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Οι οδεύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

6

Το σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας είναι
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΝΑΙ

7

Έχει υποβληθεί μελέτης αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΝΑΙ

8

Ο εξοπλισμός αντικεραυνικής προστασίας είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.

ΝΑΙ
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9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
15
16
1

Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι σύμφωνοι με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
5. Inverter/Drive

ΝΑΙ

Προσφέρονται μέχρι τέσσερις (4) Inverter που καλύπτουν την ισχύ
των 134,5kW φ/β πλαισίων

ΝΑΙ

Οι Inverter συνδυάζουν την τεχνολογία των SolarInverters για τη
μετατροπή της DC τάσης σε AC, και τη τεχνολογία των Drives
ηλεκτρικών κινητήρων σε μία συσκευή.
Eίναι Ευρωπαϊκής Κατασκευής
Πληρούν του πρότυπο CE
Διαθέτουν Ισχύ Εξόδου ≥30kW
Βαθμός Προστασίας IP: 66
Διαθέτουν Εύρος Tάσης εισόδου από 500 έως 800Vdc

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Διαθέτουν Τουλάχιστον ένας (1) Αλγόριθμος MPPT ανά Drive
ενσωματωμένος στον αντιστροφέα
Είναι Κατάλληλοι για οδήγηση Τριφασικών αντλιών 400V AC

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Διαθέτουν Τουλάχιστον 1g registancetovibration σύμφωνα με
ΕΝ50178/ΕΝ60068-2-6
Διαθέτουν Εύρος λειτουργίας από -10oC (nofrost) έως +50oC
Ενσωματωμένη επικοινωνία RS485 MobBus και Ethernet
Διαθέτουν SafeTorqueOff (STO) σύμφωνα με SIL3
Πληρούν το πρότυπο IEC 61000-3-12
Διαθέτουν ενσωματωμένο EMC Filter για το πρότυπο ΕΝ61800-3
2 έτη εγγύηση
6. Αντλίες
Προσφέρονται μέχρι τέσσερις (4) Αντλίες που μπορούν να
απορροφήσουν την ισχυ των 134,5kW φ/β πλαισίων
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ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

84

2
3
4

Οι αντλίες έχουν το ίδιο μανομετρικό ύψος με τις υφιστάμενες
αντλίες, αλλά μικρότερη παροχή (κατάλληλη για την ισχύ του
κινητήρα που θα επιλεγεί).
Όλες οι αντλίες που θα εγκατασταθούν στο ίδιο αντλιοστάσιο θα
είναι ίδιες μεταξύ τους.
Οι αντλίες είναι Ευρωπαϊκής Κατασκευής και ο κατασκευαστής να
διαθέτει ISO

5

Οι προσφερόμενες αντλίες είναι Φυγοκεντρικές, πολυβάθμιες,
υψηλής πίεσης κανονικής αναρρόφησης κάθετου τύπου.

6

Οι κινητήρες είναι υψηλής απόδοσης κατηγορίας ΙΕ3, κλάσσης
μόνωσης F και βαθμού προστασίας IP55.
Ο άξονας της αντλίας και ο άξονας του τυποποιημένου κινητήρα IEC
συνδέονται μεταξύ τους μέσω διμερούς συνδέσμου, ενώ ένα θα
υπάρχει ξεχωριστό ρουλεμάν λατέρνας για την αποδοχή των
αξονικών δυνάμεων.

7

8
9
10
11
12
13

Ειδικοί σταθεροί κρίκοι μεταφοράς επιτρέπουν την εύκολη
εγκατάσταση της αντλίας.
Οι αντλίες διαθέτουν εύχρηστο μηχανικό στυπιοθλίπτη με κάλυκα
και στάνταρ παρέμβυσμα για εύκολη συντήρηση.
Οι αντλίες διαθέτουν αφαιρούμενο σύνδεσμο (αποστάτης) που
επιτρέπει την αντικατάσταση του ολισθαίνοντα δακτυλίου
στεγανοποίησης χωρίς αποσυναρμολόγηση του κινητήρα
Οι αντλίες διαθέτουν Συγκολλημένο με λέιζερ υδραυλικό τμήμα
2D/3D.
2 έτη εγγύησης
Οι αντλίες διαθέτουν Έγκριση πόσιμου νερού για όλα τα μέρη που
έρχονται σε επαφή με το υγρό (τύπος EPDM)
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13

1

Οι αντλίες διαθέτουν πρόσθετη ενσωματωμένη μονάδα με
σύστημα αισθητήρων για την επιτήρηση της αντλίας. Τα
παρεχόμενα σήματα θα πρέπει να μπορούν να διαβιβάζονται σε
αυτόματο σύστημα ελέγχου, για να καταστεί δυνατός ο
επιδιωκόμενος έλεγχος της αντλίας. Ειδικότερα θα υπάρχουν
• Ενσωματωμένη προστασία ξηρής λειτουργίας
• Ενσωματωμένο σύστημα επιτήρησης αντλίας
o Φορά περιστροφής
o Πίεση λειτουργίας
o Θερμοκρασία περιβάλλοντος
o Μετρητής ωρών λειτουργίας
o Μετρητής εκκίνησης/διακοπής
• Διεπαφές επικοινωνίας
7. Μετρητικός Εξοπλισμός
Θα εγκατασταθεί ένας πλήρης μετεωρολογικός σταθμός σύμφωνα
με τις τεχνικές προδιαγραφές

2

Μετρούνται τα DC ηλεκτρικά μεγέθη σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές

3

Μετρούνται τα ΑC ηλεκτρικά μεγέθησύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
Μετρούνται τα υδραυλικά μεγέθη σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές

4
5

1

Μετράται η στάθμη των δεξαμενών σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
8. Συστήματα Ελέγχου
Προσφέρονται συστήματα ελέγχου σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Τιμή
Μονάδος

Συνολική Αξία χωρίς
ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ (€)

Συνολική Αξία με
ΦΠΑ (€)

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων,
αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστασίου
νερού και μετρητικού εξοπλισμού
ΣΥΝΟΛΟ

Ονοματεπώνυμο- Σφραγίδα- Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αρ. Πρωτ.

Χανιά: / /2016
Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(…………………………………………………………………….)

Στα Χανιά, σήμερα την ……η…………………. του έτους 2016, ημέρα……………………….., στην Όαση
Βαρυπέτρου Χανίων ανάμεσα
αφενός στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε» (εφεξής
ΟΑΚ Α.Ε) (Α.Φ.Μ. 094085574, ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ) εδρεύουσας στην Όαση Βαρυπέτρου Χανίων
νομίμως εκπροσωπούμενης στο παρόν από το Διευθύνοντα σύμβουλο αυτής ………………………,
η οποία χάριν συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» ή
«Εργοδότης» και
αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………………...», ΑΦΜ …………….., Δ/νση Λ.
…………………….., …………………., Τ.Κ. …………………. νομίμως εκπροσωπούμενης από το
…………………..κατόχου του με αριθμό ………….. ΑΔΤ του …………………………….., ο οποίος χάριν
συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα καλείται «Ανάδοχος».
Έχοντας υπ’ όψιν :

τον ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

τον ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ.Α 72/19-03-2013) κεφάλαιο Β - Ρυθμίσεις
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Άρθρο 2 περί
συστάσεως της Ο.Α.Κ .Α.Ε.

την αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού
διακαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση
ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»
(ΦΕΚ τ.Β 1473/18-06-2013).
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Την αριθμ. Δ16γ/012/262/Γ περί ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και
μελών του Δ.Σ της Ο.Α.Κ Α.Ε. (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ 284/20-06-2013) .

Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε) (ΦΕΚ Β
2836/7-11-2013)

Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» το Π.Δ. 60/2007 καθώς και
τον ν. 2286/95 ως ισχύει.

Την εισήγηση – Υπηρεσιακό Σημείωμα (Αρ. Πρωτ: ……../…………, ΑΔΑΜ: …………..).

Την έγκριση εισήγησης (Αρ. Πρωτ :………………….., ΑΔΑ: ………………, ΑΔΑΜ: …………..)

Την προκήρυξη (Αρ. Πρωτ: ……../…………, ΑΔΑΜ: …………..).

Την εισήγηση της «Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Αξιολόγησης προσφορών και
εισήγησης για ανάθεση» (Αρ. Πρωτ: ……./………….)

Την έγκριση Ανάθεσης (Αρ. Πρωτ: …………/………, ΑΔΑ: ……)

Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Αρ. Πρωτ: ./……………., ΑΔΑ: …………….)

Το γεγονός ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,10%, η
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση
τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα.
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΟΡΙΣΜΟΙ
Κύριος του έργου (ΚτΕ): ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης: Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Αρμόδιο όργανο – κατ΄ αναλογία Προϊσταμένης Αρχής (Π.Α.) σε συμβάσεις έργων:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει με την υπ΄αριθμ. 3/223-2014 Απόφαση του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υπογραφή της
κατακυρωτικής απόφασης – έγκρισης αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού, την έγκριση
Συγκριτικών Πινάκων, καθώς και την υπογραφή της αρχικής και τυχόν Συμπληρωματικών
Συμβάσεων παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών.
Αρμόδιο όργανο – κατ΄ αναλογία Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ.) σε συμβάσεις έργων:
Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Συνεταιρισμός ή Κοινοπραξία ή Ένωση παρόχων
υπηρεσιών.
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Ο προϋπολογισμός της
σύμβασης.
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα
τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών .
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Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως
αναγράφονται στην παράγραφο … της Σύμβασης
Τεύχη Διαγωνισμού/ Διακήρυξη/ Προκήρυξη: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από την
Αναθέτουσα Αρχής και διατίθεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:
Προσφορά: Ο φάκελος που παραλαμβάνει η Αναθέτουσα από τους Διαγωνιζόμενους κατά το
Διαγωνισμό που περιλαμβάνει:
Κυρίως φάκελο όπου περιέχονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, ο Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς, ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
Σειρά ιεράρχησης συμβατικών τευχών
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:





Ιδιωτικό συμφωνητικό- Σύμβαση
Διακήρυξη
Τεχνική Προσφορά (ΤΠ)
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (ΤΠ)
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Υποέργου όπως αυτό
περιγράφεται στο Παράστημα Ι της παρούσας.
Το Υποέργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του
Αστικού Κώδικα.
ΑΡΘΡΟ 3: ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ
2.1 Γλώσσα
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική
γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβατικών
υποχρεώσεων της Σύμβασης, απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα Ελληνικά
για την επικοινωνία των μερών, αυτές θα εξασφαλίζονται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη
του Αναδόχου. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και του πρωτότυπου,
υπερισχύει το πρωτότυπο.
2.1. Εκπρόσωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίο ς
μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
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Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να ορίσει αναπληρωτή
εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει
ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό
έγγραφο του αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική
απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση
αναδόχου κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην
έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης
στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν
την γνωστοποίηση των μεταβολών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό
του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά
εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά
προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων
του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.
Επίβλεψη της Σύμβασης
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.
Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται
αναλυτικά στο “Τεύχος- Κεφάλαιο Τεχνικών Προδιαγραφών ”.
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση και η εγκατάσταση του Εξοπλισμού θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του
προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. και συγκεκριμένα στο
αντλιοστάσιο του Τσιβαρά,Τ.Κ. Καλυβών, Δ.Ε. Αρμένων, Δήμος Αποκορώνου, Π.Ε Χανίων,
Κρήτη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα υπό προμήθεια είδη
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου που πρέπει να
αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται. Εάν λήξει
ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα είδη, ο προμηθευτής
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη εξοπλισμού τουλάχιστον πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης − παράδοσης μπορεί να μετατίθεται.
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Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως
σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης −
παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από Επιτροπή αρμόδια για την
παραλαβή η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η Επιτροπή αφού
διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις
συντάσσει πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (ή απόρριψης) στο οποίο θα
αναφέρονται οι ποσότητες των ειδών, η συμφωνία τους με τις σχετικές προδιαγραφές και ότι
τα είδη αυτά ευρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση απόρριψης του είδους από την
επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 208, ω. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της παρά μόνο σε αντικειμενικά
εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε
τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας και
εγκατάστασης όπως προδιαγράφηκε. Τέτοια αντικειμενική περίπτωση τροποποίησης της
Σύμβασης συνιστά η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει ο Ανάδοχος με
την προσφορά του και έως την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης έχει πάψει να
κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση σε αυτήν την
περίπτωση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής διερεύνησης και αξιολόγησης από την αρμόδια
επιτροπή Παραλαβής και μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο μοντέλο,
ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά προσφερόμενο, χωρίς
διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, και δεν συνιστά αλλαγή στο
φυσικό αντικείμενο της πράξης.
Κάθε τροποποίηση της Σύμβασης πριν υπογραφεί της να λάβει την προέγκριση του
Διαχειριστή του Προγράμματος GR03 ΚΑΠΕ
ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε σήμερα την με αριθ. …. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης της .....ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού ............. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στην Υπηρεσία και θα επιστραφεί στον ανάδοχο
μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την με όποιο τρόπο λύση ή λήξη της σύμβασης, ύστερα
από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, που θα αφορά την τελική εκκαθάριση, την ποιοτική παραλαβή
και την εξόφληση των υποχρεώσεων του αναδόχου προς τρίτους (όπως ΔΟΥ, ασφαλιστικά
ταμεία κ.λ.π.), με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος δε έχει υποπέσει σε παράβαση των
συμβατικών υποχρεώσεών του και ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως
έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται
με αυτόν για την υλοποίηση του Υποέργου.
Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος
κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του
αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι διετούς διάρκειας και προσκομιστεί από τον ανάδοχο
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού, ταυτόχρονα με την επιστροφή
της εγγυητικής καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παράδοση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών μετά
την υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/2016, επιβάλλεται, εκτός
των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως
εξής:
Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν
του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα
ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής,
που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση
του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από
το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση,
ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη
χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα
να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργεια ς του εις βάρος
του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη
παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία
παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού
ματαιώνονται, με απόφαση της Αναθέτουσας, ύστερα από την οριστική παραλαβή των
υλικών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της
ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Υποέργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Υποέργου.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, πλην όσων έχει
δηλώσει στην προσφορά του, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε
πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος,
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω
πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης,
παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο
του Υποέργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε
με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του
ποσού της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Υποέργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη
αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου
να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε
οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο
προσωπικού του αναδόχου.
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους
ίδιους όρους.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν
από τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά
και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού
υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και
εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης).
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού
και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη
εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις
επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχή ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται νε εφαρμόζει του κανόνες πρόληψης του εργασιακού κινδύνου και
τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις . Έχει
την αποκλειστική ευθύνη για την τυχόν μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια και
υγεία των εργαζομένων που χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση
των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού
τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται
τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.
Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ’ άτομο
και της νομιμότητα του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει εφ’ όσον προβλέπεται, για την εκτέλεση της
σύμβασης την ομάδα που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει
άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους
αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης
τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως.
Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους
αρμόδιους εκπροσώπους του Εργοδότη σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των
συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία κι συντήρηση των
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εγκαταστάσεων. Ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους
ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το
απαιτούμενο γι’ αυτό προσωπικό.
Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες για τις
κατασκευές που απαιτούν τεχνική μελέτη ή μελέτες, (π.χ. στέγη - στατική μελέτη), οι οποίες
θα συνταχθούν από κατάλληλους Διπλωματούχους Μελετητές με τα νόμιμα προσόντα. Η
σύνταξη των μελετών θα γίνει με δαπάνες του αναδόχου (σε συνεργασία με μελετητικά
γραφεία ή μελετητές), οι οποίες δαπάνες έχουν συμπεριληφθεί στο συμβατικό τίμημα. Όλες
οι κατασκευές θα πραγματοποιηθούν, αφού εκπονηθεί η κατάλληλη στατική μελέτη από
αρμόδιο κατά το νόμο μηχανικό (πολιτικός μηχανικός), η οποία θα ελεγχθεί για την ορθότητα
και την πληρότητα της από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν
στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη
αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος
μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή.
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της αναθέτουσας αρχής, που είναι δυνατόν να
προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η περίοδος καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών, άρχεται από την ημερομηνία ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των ειδών σύμφωνα με το άρθρο 4. Κατά την περίοδο καλής
λειτουργίας, ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.
Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί με δικές του δαπάνες
σε άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω
κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και σε αποκατάσταση κάθε βλάβης γενικά,
που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να
κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ΟΑΚ ΑΕ σε βάρος και για λογαριασμό του
προμηθευτή.
Αν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα (που αποδεδειγμένα δηλ. οφείλονται σε κακή ποιότητα
ή κακή συναρμολόγηση και όχι σε κακή χρήση ή έκτακτα συμβάντα για τα οποία δεν
ευθύνεται ο προμηθευτής) προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας της
εγκατάστασης και αυτή η διακοπή διαρκέσει περισσότερο από δέκα (10) εργάσιμες ημέρ ες
μετά από την έγγραφη ενημέρωση του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή αυτός θα είναι
υποχρεωμένος να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας
και ανεξαρτήτως από υπαιτιότητά του ή όχι, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε
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ημέρα επιπλέον των δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται κατά
τα νόμιμα με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής
λειτουργίας.
ΆΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες
που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό α ντάλλαγμα στον Ανάδοχο,
κατά τους όρους της οικεία νομοθεσίας και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ.
4.2 και το αργότερο σε ένα μήνα από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασμού πληρωμής
από την Δ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΗΜΑ
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Υποέργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό
των <………….> Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη
τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Νόμισμα αμοιβής
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τρόπος Πληρωμής
Με την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται σε αυτή, και εφόσον ζητηθεί από τον
ανάδοχο, χορηγείται στον ανάδοχο (προμηθευτή) προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής,
επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών (βάσει των διατάξεων των άρθρων 84/ν.2362/95, και
134/ν.4270/2014), και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της
προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την
εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.
Με την παράδοση των φ/β πλαισίων και με την προϋπόθεση ότι έχει εγκατασταθεί το
μεταλλικό στέγαστρο και οι βάσεις των φ/β πλαισίων, καταβάλλεται το 75% του ποσού.
Το υπόλοιπο 25% καταβάλλεται με την οριστική παραλαβή της Προμήθειας.
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Διαδικασία - Όροι Πληρωμής – Κρατήσεις
Η καταβολή του ποσού της χρηματοδότησης για τις επιλέξιμες δαπάνες της Πράξης θα γίνεται
σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις
Πράξης, την Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης, καθώς και τις σχετικές διαδικασίες όπως
καθορίζονται από την «Κοινή Υπουργική Απόφαση περί Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
περιόδου 2009-2014», και την «Εγκύκλιο Εξειδίκευσης της Οργάνωσης και των Διαδικασιών
του Διαχειριστή του Προγράμματος ΚΑΠΕ».
Τα ποσά της Εθνικής Συμμετοχής και της συμμετοχής του ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 καταβάλλονται
στον Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί και μετά από δικές του
ενέργειες (με την έγκριση και καθοδήγηση του Διαχειριστή του Προγράμματος σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) και στην συνέχεια στον Ανάδοχο σε συνάρτηση με την πρόοδο
υλοποίησης του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου.
Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον
λογαριασμό του Ο.Α.Κ. και εφόσον προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Φ.Α.Σ
παραστατικά και δικαιολογητικά:






Τιμολόγιο
Πρακτικό παραλαβής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποσοτικά και
ποιοτικά τα είδη που ζητήθηκαν
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
Απόδειξη είσπραξης
Εξουσιοδότηση

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, όπως λ.χ. η κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων, σύμφωνα με την ΥΑ 5143/05-12-2014, «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού,
της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α. .Η.Σ.Υ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α’ 204) όπως ισχύει» (ΦΕΚ
3335Β΄/11-12-2014), καθώς και η κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου της παρ. 6 του άρθρου
36 του Ν.4412/2016, εξακολουθούν να ισχύουν.
Διευκρινίζεται ότι : Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις
εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής
Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ,
ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του
μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για τόκους υπερημερίας.
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Το σύνολο της πληρωμής του/των αναδόχου/αναδόχων δεν μπορεί να υπερβαίνει το
συμβατικό τίμημα.
Ο τρόπος αποστολής και τιμολόγησης των ειδών θα γίνονται από τον ανάδοχο μόνο κατόπιν
συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.
Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του Υποέργου. Σε
περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων, που επιφέρουν την μη έγκαιρη καταβολή
πληρωμών, ο προμηθευτής υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί την παρούσα σύμβαση άνευ
διακοπής. Σε περίπτωση που υπάρξει περικοπή χρημάτων από τις Δότριες χώρες (ΧΜ ΕΟΧ),
προκύπτει ανάλογη περικοπή και στο ποσό της σύμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις που
προαναφέρθηκαν, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή
οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις
Για όλα τα παραπάνω ενημερώνεται ο Διαχειριστής του Προγράμματος GR03 ΚΑΠΕ σύμφωνα
με το θεσμικό πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14.
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Υποέργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Υποέργο, χωρίς
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν
ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα
πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη
διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του Υποέργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του Υποέργου του, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε
πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε
απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Υποέργο
θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
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Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού
ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι
δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το Υποέργο.
Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες,
στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του,
εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο
για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.

Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την με
οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της
στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε
υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση της Π.Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική Προκήρυξη.
Διάλυση της σύμβασης
Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με αποζημίωση του αναδόχου.
Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών του
αναδόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον
Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η
ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει
δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές.
Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα
τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του Εργοδότη. Αμέσως
μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο Εργοδότης υποχρεούται να
ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως.
Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία
διάλυσης της σύμβασης.
Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την
εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην
περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.
Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον εργοδότη
προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να προσδιορίσει την
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αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών και την ματαίωση της
διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται
ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών
προθεσμιών.
Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν έχει λυθεί
πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε ισχύ ακόμη και
στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με όλες τις σχετικές
παρατάσεις.
Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν
δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό
αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της
σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α.
Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της
Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του
Αναδόχου που εκδίδεται από την Δ.Υ. όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων
από τον ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του
χρόνου ισχύος της σύμβασης. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης ο Ανάδοχος πρέπει να
υποβάλλει για έλεγχο την τελική έκθεση των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο (μετά την έκδοση της βεβαίωσης
περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου
της σύμβασης.
Ο εργοδότης συγκροτεί ειδική επιτροπή παραλαβής των εργασιών που εκτελούνται από τον
πάροχο της Υπηρεσίας και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών ανά μήνα το οποίο
επισυνάπτεται στο εκάστοτε χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανάδοχου.
Η έγκριση του συνόλου των πρωτοκόλλων παραλαβής αποτελεί την οριστική παραλαβή και
εκδίδεται με απόφαση της Πρ/νης Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 15: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση
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της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος
ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου
υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για
την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της
Σύμβασης.
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση
της Σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου
και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Υποέργου που, κατά την βάσιμη
και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Υποέργου, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της
Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση Υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή
θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων
πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Υποέργου, φέρει
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 16:ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών
τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται
κατά τα λοιπά, κατά την οικεία νομοθεσία και την παρούσα (άρθρο 12).
Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε
φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην παρούσα.
Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και
στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που
έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
Ανωτέρα βία
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Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα
οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την
εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες
των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από την οικεία νομοθεσία, ή τη σύμβαση.
Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές
πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέ λεσης
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς
προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο
δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 17: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που
θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, η
προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία,
η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός
και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΟΥ Ο.Α.Κ. Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(Ενδεικτικό)
Ονομασία Τράπεζας ............................................................................ ...
Κατάστημα .............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης ..........
Ευρώ .................................…

Προς
ΟΑΚ ΑΕ..
Ταχ .Δ/νση :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ …………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των …………………..
χιλιάδων ……………………. ευρώ και ……………. λεπτών (………€) υπέρ της Εταιρείας
...............................................Δ/νση.................................................................................................
.............. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό που αφορά στην
«………………………………………………………….» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΧΧ/2016 Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν
από τη συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ενδεικτικό)
Ονομασία Τράπεζας ...............................................................................
Κατάστημα .............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης ............................................................................
Ευρώ ........................…………………………………………………………………………..
Προς
ΟΑΚ ΑΕ
Ταχ. Δ/νση :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ..........................
..............
ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας
......................................................................................................
Δ/νση.............................................................................................................. . για την καλή
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. Σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………...
………… για την ……………………………………………………………………………………… .
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω Σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙI ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
(Ενδεικτικό)
Ονομασία Τράπεζας ...............................................................................
Κατάστημα .............................................................................................
Ημερομηνία Έκδοσης ............................................................................
Ευρώ ........................…………………………………………………………………………..
Προς
ΟΑΚ ΑΕ
Ταχ. Δ/νση :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ..........................
..............
ευρώ
υπέρ
της
......................................................................................................
Δ/νση...............................................................................................................

Εταιρείας

και μέχρι του ποσού των ………………….. ευρώ, και ολογράφως ………..………, πλέον τόκων επί της
προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας
εγγυόμαστε, για την λήψη προκαταβολής, ίσης με το ……% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ
………………..…. ευρώ της υπ’ αριθμ. Σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………...
………… για την ……………………………………………………………………………………… .

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...........................................
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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