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Ανακοίνωση υνοπτικού Διαγωνισμού 10/2017ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ο Οπγανιζμόρ Ανάπηςξηρ Κπήηηρ (Ο.Α.Κ. Α.Δ.) ενεπγώνηαρ ωρ Αναθέηοςζα Απσή, πποκηπύζζει
ζςνοπηικό διαγωνιζμό, με κπιηήπιο καηακύπωζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική πποθοπά για
ηην επιλογή Αναδόσος για ηην ‘Παποσή εξειδικεςμένων ςπηπεζιών επιζηημονικού ζςμβούλος για
ηην ςποζηήπιξη ηηρ ςλοποίηζηρ» και ςπηπεζιών Γιάδοζηρ και διάσςζηρ ηων αποηελεζμάηων ηος
Έπγος «Δγκαηάζηαζη Φωηοβοληαϊκών ςζηημάηων ζε Γεξαμενέρ Νεπού ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ. &
Αςηονόμηζη Ανηλιοζηαζίων Νεπού»’.(CPV: 72224000-1)
Ο Πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων 49.919,35€ ππο Φ.Π.Α.
Οι πιζηώζειρ για ηο έπγο αςηό θα ανηληθούν από ηον ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ-EEAGRANTS 2009-2014 – GR03 – Ανανεώζιμερ Πηγέρ
Δνέπγειαρ
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό έσοςν θςζικά ή νομικά ππόζωπα ή ζςνεηαιπιζμοί, είηε
μεμονωμένα είηε με άλλα θςζικά ή νομικά ππόζωπα ζε Ένωζη ή ύμππαξη ή Κοινοππαξία, και
παπέσοςν ανηίζηοισερ ςπηπεζίερ ζσεηικά με ηο ανηικείμενο ηος Γιαγωνιζμού.
Ζ ζςνολική πποθεζμία για ηην παποσή ςπηπεζίαρ είναι έωρ 30-04-2017
Ζμεπομηνία έναπξηρ καηάθεζηρ πποζθοπών είναι η 23/02/2017, ημέπα Πέμπηη και ώπα 09:00.
Ζμεπομηνία λήξηρ καηάθεζηρ πποζθοπών είναι η 06/03/2017, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 15:00.
O Γιαγωνιζμόρ θα διενεπγηθεί ζηα γπαθεία ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ., ζηην Όαζη Βαπςπέηπος ζηιρ
07/03/2017, ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00.
Ανηίηςπο ηηρ Αναλςηικήρ Πποκήπςξηρ και ηων λοιπών ηεςσών ηος διαγωνιζμού διαηίθενηαι από ηα
γπαθεία ηος Ο.Α.Κ. Α.Δ. (Όαζη Βαπςπέηπος – 73100, Υανιά, απμόδιοι ςπάλληλοι κ.Γ.
απημάνωληρ και Δ. Μηλιδάκηρ, ηηλ. 2821029214) καηά ηιρ επγάζιμερ ημέπερ και ώπερ, καθώρ
και από ηην ιζηοζελίδα ηος Οπγανιζμού Ανάπηςξηρ Κπήηηρ Α.Δ. (www.oakae.gr),ζηη διαύγεια
www.diavgeia.dov.gr, και ζηο ΚΖΜΓΖ www.promitheus.gov.gr
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Ο.Α.Κ. Α.Δ.
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Αρικμ πρωτ Διακ …1380/22-02-2017

Χανιά,
22 /02/2017
Αναρτθτζα ςτο Διαδίκτυο:

Ρλθρ. Ε. Μθλιδάκθσ
Τθλ: 2821029300
Φαξ: 2821029250
Email: oakae@oakae.gr
URL: www.oakae.gr

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 10/2017- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Είδοσ διαγωνιςμοφ:

Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ

Αντικείμενο: «

Ραροχι
εξειδικευμζνων
υπθρεςιϊν
επιςτθμονικοφ
ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ» και
υπθρεςιϊν Διάδοςθσ και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του
Ζργου «Εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε
Δεξαμενζσ Νεροφ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμθςθ
Αντλιοςταςίων Νεροφ

Προχπολογιςμόσ:

49.919,35 ευρϊ xωρίσ Φ.Ρ.Α.
Ρλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,

Κριτιριο κατακφρωςθσ

βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ

Ημερομθνία υποβολισ προςφορϊν :

Ημερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ

ΑΡΠ

23/02/2017

ΕΩΣ

06/3/2017.……….ϊρα 15.00 πμ
07/03/2017

ϊρα 09.00 π.μ.

ϊρα 10.00 π.μ.

ΚΩΔΙΚΟ CPV

722240000-1

Κρατιςεισ Φόροι

Κράτθςθ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων ςε ποςοςτό 0,06% βάςει του Ν.4013/2011 &
4412/2016 επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ.

Διάρκεια

Ζωσ 30-04-2017

Χρθματοδότθςθ

Η πράξθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΧΜ
ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ» / GR03
και ςυγχρθματοδοτείται από τισ χϊρεσ του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ
(Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν και Νορβθγία) και από το
Πρόγραμμα Δθμοςιϊν Επενδφςεων τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ. (2016ΣΑΕ 0618000-1)
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ

1.

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε.

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΟΑΣΘ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑ 2

Ρόλθ

ΧΑΝΙΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

73005

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Τθλζφωνο

28210292300

Φαξ

2821029250

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

oakae@oakae.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Ε. Μθλιδάκθσ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.oakae.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ΝΡΙΔ και ανικει ςτον Ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό
τοιχεία Επικοινωνίασ
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςτθν διεφκυνςθ (URL) :


μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΚΘΜΔΘΣ.



τθσ διαδικτυακισ πφλθσ diavgeia.gov.gr τθσ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.



τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.oakae.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τουσ όρουσ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Οι πιςτϊςεισ για το ζργο αυτό κα αντλθκοφν από τθν 2016ΣΑΕ 06180001 ΑΔΑ 7Λ474653Ο7-ΒΟΞ,
Η πράξθ υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ
Ενζργειασ» / GR03 και ςυγχρθματοδοτείται από τισ χϊρεσ του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ιςλανδία, Λιχτενςτάιν και
Νορβθγία) και από το Πρόγραμμα Δθμοςιϊν Επενδφςεων τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ.
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1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι Ραροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν επιςτθμονικοφ ςυμβοφλου για τθν
υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ» και υπθρεςιϊν Διάδοςθσ και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του Ζργου
«Εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε Δεξαμενζσ Νεροφ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμθςθ
Αντλιοςταςίων Νεροφ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 72224000-1
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 49.919,35 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ (24
%) ιτοι προχπολογιςμόσ με ΦΡΑ: €61.899,99 €.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ 30-04-2017.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα
ΡΑΑΤΘΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ.
-

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

-

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»

-

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και
άλλεσ διατάξεισ”,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)

-

του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 10/2017
-

Σελίδα 6

17PROC005834813 2017-02-23
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

Σο π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”+

-

τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »

-

τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.

-

Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρκρο 3 «περί ςυςτάςεωσ τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε.».

-

Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξθ ςυγχϊνευςθσ του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου
«Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Ανατολικισ Κριτθσ» και του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου
«Οργανιςμόσ Αναπτφξεωσ Δυτικισ Κριτθσ» με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ-Σφςταςθ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ
υπό τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).

-

Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/012/262/Γ περί οριςμοφ Ρροζδρου, Διευκφνοντοσ Συμβοφλου και μελϊν του Δ.Σ.
τθσ Ο.Α.Κ. Α.Ε. (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 284/20-06-2013) και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ.

-

Τον Εςωτερικό Κανονιςμό του Οργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Κριτθσ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-112013).

-

Τθν υπϋαρικμ. Δ16γ/584/7/425/Γ ζγκριςθ του Καταςτατικοφ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία
«Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013.

-

Τθν υπϋαρικμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαςθ φκμιςθ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων, εκτελοφμενων και
προσ εκτζλεςθ ζργων και ςυναφϊν κεμάτων τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειοσ
Οδικόσ Άξονασ Κριτθσ» και τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Δθμοςίων Ζργων (ΕΥΔΕ) «Μελζτθ και Καταςκευι
ζργου φδρευςθσ Θρακλείου Κριτθσ και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποςελζμθ» ςτθν Ανϊνυμθ
Εταιρεία «Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.29 του
άρκρου 3 του Κεφαλαίου Β του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Αϋ72)»

-

Tθν υπ’ αρικμό 6841/30-12-2015 Μελζτθ του ΟΑΚ με αντικείμενο τθν «Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ
Φ/Β ςυςτθμάτων, αυτόνομων αντλιϊν ςε δεξαμενι αντλιοςταςίου νεροφ και μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ»

-

Τθν υπ αρικμ πρωτ 5614Α/02-11-2016, Ειςιγθςθ, ΑΔΑΜ: 17REQ005822814
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Tθν υπ’ αρικμό 25/3-11-2016 απόφαςθ του 17ουΔιοικθτικοφ Συμβουλίου του ΟΑΚ Α.Ε. µε τθν οποία
εγκρίκθκε θ προκιρυξθ του εν λόγω διεκνι διαγωνιςμοφ. Αρ πρωτ 5819/11-11-2016

-

Τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 439/XM EOX/3-11-2016 διατφπωςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τoυ Διαχειριςτι
του Ρρογράμματοσ ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014/GR03 –επανάλθψθ προζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ.

-

Τθν 2016 ΣΑΕ 06180001 ΑΔΑ 7Λ474653Ο7-ΒΟΞ

-

Τθν με αρ πρωτ 572/22-02-2017 επανάλθψθ προζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ του υποζργου 2 τθσ πράξθσ
¨Εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε δεξαμενζσ νεροφ του ΟΑΚ ΑΕ Αυτονόμθςθ Αντλιϊν
νεροφ.» του ΚΑΡΕ

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Ημερομθνία ζναρξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ 23/02/2017, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 09:00
Ημερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν είναι θ

06/03/2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15:00.

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία του Ο.Α.Κ. Α.Ε., ςτθν Όαςθ Βαρυπζτρου ςτισ
θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10:00.

07/03/2017

Η θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν κα ανακοινωκεί προσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ μετά το άνοιγμα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν.

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ι κα αποςταλοφν με οποιοδιποτε τρόπο ςτα γραφεία του Ο.Α.Κ.
Α.Ε.(ΌαςθΒαρυπζτρου - 73100 Χανιά, υπόψθ κ. αρθμανϊλθσ Γεράςιμοσ και κ. Μθλιδάκθσ
Ευςτράτιοσ)μζχρι τθ κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν, με αποκλειςτικι
ευκφνθ των διαγωνιηομζνων. Με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ ο υποψιφιοσ πάροχοσ υπθρεςίασ κα
λαμβάνει αντίςτοιχο αποδεικτικό.

Οι προςφορζσ που για οποιοδιποτε λόγο κατατεκοφν ι υποβλθκοφν μετά τθν θμερομθνία και ϊρα λιξθσ
κατάκεςθσ προςφορϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ και κα επιςτραφοφν ςτουσ διαγωνιηόμενουσ χωρίσ να
αποςφραγιςτοφν.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο.

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 :
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL) : www.oakae.gr ςτθν διαδρομι : ΑΧΙΚΘ ΣΕΛΙΔΑ►ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ ςτισ 23/02/2017

Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι.

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

1.8 Αξκόδηεο αξρέο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
1) Ανακζτουςα Αρχι του Ζργου είναι ο Οργανιςμόσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ(Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
2) Αρχι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςισ του είναι θ Επιτροπι Διενζργειασ και
Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμϊν του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
3) Αρμόδια για τυχόν ενςτάςεισ είναι θ Επιτροπι Ενςτάςεων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
4) Αρμόδια για τθν παραλαβι του ζργου είναι θ Επιτροπι Ραραλαβισ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:







Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
ΡΑΑΤΘΜΑ Α:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΑΑΤΘΜΑ Β ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ
ΡΑΑΤΘΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Δ Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν επιπλζον πλθροφορίεσ για το παρόντα διαγωνιςμό, από τον
Οργανιςμό Ανάπτυξθσ Κριτθσ– Ο.Α.Κ. Α.Ε.(Παςθ Βαρυπζτρου - 73100 Χανιά,) - υπεφκυνοι: Σαρθμανϊλθσ
Γεράςιμοσ– τθλ. 28210-29249,– και κ. Μθλιδάκθσ Ευςτράτιοσ - τθλ: 2821029214, emailoaκae@oakae.gr
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ Δευτζρα –Ραραςκευι και ϊρεσ 09:00-15:00.
2.1.3 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα .
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
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2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ
και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι κα επικοινωνιςει με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ο ΟΑΚ ΑΕ. μπορεί
να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
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3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
Δεν Απαιτείται.

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
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Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ ,όπωσ ενδεικτικά δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
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καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ).
2.2.3.6. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.7. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ
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2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν και να
είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να προςκομίςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά, τα
απαραίτθτα ζγγραφα που αφοροφν
α) μζςο κφκλο εργαςιϊν1 για τα ζτθ 2013, 2014, 2015((Ε1/Ε3/Ιςολογιςμοί/Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα
(ανάλογα τθν μορφι τθσ επιχείρθςθσ)) και πρζπει να είναι κατ’ ελάχιςτον ςε ποςοςτό 100% ςτο φψοσ του
προχπολογιςμοφ.

1

Ο ελάχιςτοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν που ςυμπλθρϊνεται ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία από τθν A.A. δεν υπερβαίνει το
διπλάςιο τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ από δεόντωσ αιτιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςχετικά με τουσ
ειδικοφσ κινδφνουσ που αφοροφν τθ φφςθ των υπθρεςιϊν (πρβλ. άρκρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016)
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα2

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορεί κα πρζπει να προςκομίςουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά.
α) Εμπειρία ςε Μελζτεσ
Ο προςφζρων κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθ μελζτθ αυτόνομων φωτοβολταικϊν
ςυςτθμάτων ιςχφοσ ίςο με 134,5 ΚW του ζργου, ςυνολικά, για τθν περίοδο των ετϊν από 2012 ζωσ και τθν
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε θλεκτρο -μθχανολογικζσ
μελζτεσ για τθν ίδια περίοδο.
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω, ο προςφζρων κα πρζπει να υποβάλλει κατάλογο παροχισ υπθρεςιϊν ςτο
δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα κατά τθν τελευταία τριετία, ςυνοδευόμενο από τα κατάλλθλα αποδεικτικά
ςτοιχεία (ςφμβαςθ, τιμολόγια, βεβαίωςθ, κλπ).
β) Εμπειρία ςε δράςεισ προβολισ
Ο προςφζρων κα πρζπει να διακζτει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν ανάπτυξθ δράςεων προβολισδθμοςιότθτασ-ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο Ευρωπαϊκϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων Ζργων (κατά τθν
περίοδο των ετϊν από το 2012 ζωσ και τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ανάπτυξθ αυτϊν των δράςεων αποδεικνφεται από
 τθ δθμιουργία υλικϊν δθμοςιότθτασ – επικοινωνίασ (ωσ υλικά δθμοςιότθτασ-επικοινωνίασ
λαμβάνονται: αφίςεσ, φυλλάδια, μπλοκ, ςτυλό, folder , τςάντεσ κλπ) προςκομίηοντασ παραςτατικά
ςχετικϊν δαπανϊν για τθν εικαςτικι επιμζλεια και τθν εκτφπωςθ αυτϊν.

2

Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.
Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ
πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά
παραδείγματα.
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τθ διάχυςθ τθσ πλθροφόρθςθσ ςε ΜΜΕ ι ςε Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ / Ιςτοςελίδεσ,
προςκομίηοντασ παραςτατικά ςχετικϊν δαπανϊν για τθ δθμιουργία spot, τθν εικαςτικι επιμζλεια
και τθν ανάρτθςθ αυτϊν ςε διαδικτυακζσ τοποκεςίεσ του Διαγωνιηόμενου.

Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ο προςφζρων κα πρζπει να υποβάλλει κατάλογο παροχισ υπθρεςιϊν ςτο
δθμόςιο κατά τθν τελευταία τριετία, ςυνοδευόμενο από τα κατάλλθλα αποδεικτικά ςτοιχεία (ςφμβαςθ,
τιμολόγια, βεβαίωςθ, κλπ).
γ) Ριςτοποιθτικά ISO
Ο προςφζρων κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ (ΙSO 9001, ISO 14001,
ISO 18004) που να αφορά ςε Μελζτεσ ζργων ΑΡΕ και εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ κακϊσ και ςε Μελζτεσ
Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων.
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ο προςφζρων κα πρζπει να υποβάλλει το ςχετικό ιςχφον πιςτοποιθτικό
από Διαπιςτευμζνο Φορζα Ριςτοποίθςθσ.

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία, είναι δυνατι θ κάλυψθ τθσ
απαίτθςθσ ζςτω και από ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι ακροιςτικά από μζλθ τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ.
Για τθν πλιρωςθ των ελαχίςτων απαιτιςεων που αναφζρονται ςτα άρκρα 7 και 8, ο Υποψιφιοσ δφναται
να ςτθρίηεται και να κάνει χριςθ τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ
ικανότθτασ άλλων φορζων, κατά τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 78 του Ν. 4412/2016, ανεξάρτθτα από τθν
νομικι φφςθ των δεςμϊν μεταξφ αυτοφ και των εν λόγω φορζων. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ επίκλθςθ των
ςχετικϊν ςτοιχείων εμπειρίασ κα πρζπει να αποδεικνφεται ότι πράγματι μεταφζρεται προσ τον
Συμμετζχοντα Υποψιφιο μζςω δεςμευτικισ Σφμβαςθσ που κακορίηει τουσ αναγκαίουσ πόρουσ που κα
διακζςει ο Δανείηων τθν εμπειρία του κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπρόςκετα ο Δανείηων τθν
εμπειρία του, υποχρεοφται να δθλϊνει προσ τθν Ανακζτουςα αρχι ότι εγγυάται τθν παροχι των
υπθρεςιϊν του προσ τον Υποψιφιο ςε περίπτωςθ αναδείξεωσ του ωσ Αναδόχου κακ´ όλθ τθ διάρκεια τθσ
Συμβάςεωσ ςε τρόπο που να επιτυγχάνεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ ςτο ςφνολο τθσ.

2.2.7 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ
πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ
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του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 3.
Θ εκτζλεςθ των κάτωκι εργαςιϊν/ κακθκόντων γίνεται υποχρεωτικά από τον προςφζροντα ι, αν θ
προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ
αυτι.
2.2.8 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.8.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα Α το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ).
2.2.8.2 Απνδεηθηηθά κέζα4
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4

3
4

Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
Ρρβ. Άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται
Στο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ . Ο ΟΑΚ ΑΕ δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ
του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που
ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν5, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
5

Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, καιεφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσπροςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο
να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν
του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με
θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το
οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ
τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 6.και
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν:
οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα πάροχοι υπθρεςιϊν, να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ-επαγγελματικοφ επιμελθτθρίου, απαιτείται να αποδεικνφουν το ειδικό
επάγγελμά τουσ με οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο (ενδεικτικά αναφζρεται θ βεβαίωςθ από αρμόδια
φορολογικι αρχι ζναρξθσ εργαςιϊν φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, βεβαίωςθ αρμόδιασ φορολογικισ
αρχισ από τθν οποία να προκφπτει ο κωδικόσ αρικμόσ δραςτθριοτιτων, βεβαίωςθ επεμελθτθρίου),
ςυμπεριλαμβανομζνθσ ζνορκθσ διλωςθσ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, ςτθν οποία αναφζρεται το ειδικό
επάγγελμά τουσ,
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα Ε1/Ε3/Ιςολογιςμοί/Εκκακαριςτικά ςθμειϊματα για τα ζτθ 2013-2014
και 2015 (ανάλογα τθν νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα). Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο
6
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λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν
οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσπου προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.9. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.10.Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
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ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Α.Α.

Α1

ΟΜΑΔΑ Α (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΑΠΟΔΟΗ
ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΗΗ ΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

Κάλυψθ των απαιτιςεων και
ανταπόκριςθ ςτισ Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ. Τεχνικι Ζκκεςθ
εκτίμθςθσ του αντικειμζνου τθσ
παροχισ υπθρεςίασ, ορκοφ
ςχολιαςμοφ και επιςιμανςθσ
τυχόν προβλθμάτων. Ρροτάςεισ
για τθν αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΤ
ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ

100 - 120

40 %

40-48

100 - 120

40 %

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ρροτεινόμενο οργανωτικό ςχιμακακικοντα και
ςφνκεςθ των μελϊν τθσ ομάδασ
εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, τρόποσ

Α2

διοίκθςθσ και διαχείριςθσ ζργου, ο
βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δομισ
του οργανογράμματοσ για τθν παροχι των
υπθρεςιϊν κακϊσ και θ δυνατότθτα
παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν προσ τον
εργοδότθ. Κφριεσ δραςτθριότθτεσ –
ενζργειεσ – εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για
τθν παροχι των υπθρεςιϊν. Χρονικι
αλλθλουχία δραςτθριοτιτων για τθν
παροχι υπθρεςιϊν.

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α

80 %

ΟΜΑΔΑ Β
Α.Α.

(ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ-ΚΑΛΤΨΗ

40-48

80-96
ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΤ
ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

100 - 120

20 %

20-24

20 %

20-24

ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δυνατότθτα άμεςθσ ανταπόκριςθσ του
διαγωνιηομζνου ςε ζκτακτεσ περιςτάςεισ.
Στοιχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ και
Β1

κάλυψθσ των ηθτοφμενων
υπθρεςιϊν ςε ςυνδυαςμό με τον
εξοπλιςμό που κα διακζτει για τθν
υλοποίθςθ.
ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΑΘΜΙΜΕΝΗ

100 %

100-120

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α +Β

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ από οικονομικι άποψθ αξιολογοφνται μόνο
οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
Διακιρυξθσ.
2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ7.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :
U = 0,35ΧΑ1+0,35ΧΑ2+0,3ΧΒ1
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ είναι ο μικρότεροσ
αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
Λ

=

Προςφερκείςα τιμι
Σελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ του Λ μεταξφ δφο προςφορϊν κα επιλεγεί θ προςφορά εκείνθ που ζχει
τθ μεγαλφτερθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν
ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ προςφορζσ τελικόσ Ανάδοχοσ επιλζγεται ο μειοδότθσ που προκφπτει
κατόπιν διαπραγμάτευςθσ, αφοφ κλθκοφν όλοι οι προςφζροντεσ που είχαν ιςότιμεσ ι
ιςοδφναμεσ προςφορζσ.

7

Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
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2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ατθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που:











είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και αιρζςεισ,
αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά,
αποτελεί εναλλακτικι προςφορά.
δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά,
δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι, ι/και εμφανίηει τιμζσ ςε οποιοδιποτε
ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,
θ οικονομικι προςφορά είναι υπερβολικά χαμθλι
παρουςιάηει κατά τθν πλιρωσ και επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ &
Αξιολόγθςθσ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ,
δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ8.

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Α. Οι ενδιαφερόμενοι να ςυμμετάςχουν ςτον διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλουν εμπροκζςμωσ τθν
προςφορά τουσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και ό,τι άλλο απαιτείται από τθν παροφςα διακιρυξθ.

Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο πρωτόκολλο του Οργανιςμοφ (Παςθ Βαρυπζτρου, Οδόσ Γολογοκά 2,
Χανιά, ΤΚ 73005,) το αργότερο μζχρι 06/03/2017 ϊρα 15:00 π.μ. μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ζξω από
τον οποίο κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα τα εξισ:

8

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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ΡΟΣΦΟΑ
ΡΟΣ: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ ΑΕ, ΟΑΣΘ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑ2, ΧΑΝΙΑ ΤΚ 73005
ΓΙΑ
ΤΟΝ
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
/2017
ΜΕ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: -

-2017 (θμζρα …………………….) και ϊρα:

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν --2017

ΤΙΤΛΟ:

:00 π.μ.
θμζρα………………………. και ϊρα

:00

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ
Τθν ζνδειξθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ»

ΡΙΝΑΚΑΣ 1
Οι Ρροςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιανδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν προχπόκεςθ ότι
αυτζσ περιζρχονται ςτθν παραπάνω υπθρεςία μζχρι τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα, με ευκφνθ του
ενδιαφερόμενου.

Ρροςφορά που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε ταχυδρομικθκε
ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςε ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία, δεν κα λαμβάνεται υπόψθ και κα επιςτρζφεται ςτον
ενδιαφερόμενο. Οι προςφορζσ πρζπει να υπογράφονται από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ

2.4.3 Περιεχόμενο προςφορϊνΟι προςφορζσ υποβάλλονται ςε ζνα ενιαίο φάκελο ι ςυςκευαςία που περιλαμβάνει δφο ςφραγιςμζνουσ
υποφακζλουσ.
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ (Ενιαίοσ Φάκελοσ ι ςυςκευαςία και ςτουσ υποφακζλουσ) πρζπει να
αναγράφονται ευκρινϊσ (ΡΙΝΑΚΑΣ 1):

Α)θ λζξθ Ρροςφορά
β) θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
γ) ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ),
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.
Ο πρϊτοσ υποφάκελοσ περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – τεχνικι προςφορά δικαιολογθτικά
και ο δεφτεροσ τθν οικονομικι προςφορά.
Οι ανωτζρω φάκελοι αποςτζλλονται ςτον Ο.Α.Κ. Α.Ε. με οποιοδιποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν
προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι
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περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία μετά τθν κακοριηόμενθ από τθ διακιρυξθ θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
● Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ.
● Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν.
● Οι δικαιοφμενοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ
των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχει τθν ευκφνθ φφλαξθσ των προςφορϊν ςε
κατάλλθλο χϊρο.
Ο κάκε υποψιφιοσ με μόνθ τθ ςυμμετοχι του ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και
ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, γενικοφσ και ειδικοφσ.
Β. Μζςα ςε κάκε ςφραγιςμζνο υποφάκελο («ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ» και «ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ») του ενιαίου φάκελου ι
ςυςκευαςίασ τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και ειδικότερα ωσ
εξισ :
Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΆ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» τοποκετοφνται όλα τα
απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο αυτό δικαιολογθτικά και ςτοιχεία όπωσ αυτά λεπτομερϊσ αναφζρονται ςτο
άρκρο 6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ .
Σε ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετοφνται όλα τα τεχνικά ςτοιχεία
τθσ προςφοράσ .
Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ τθσ προςφοράσ, ςε χωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Στου ανωτζρω φακζλουσ κα πρζπει να αναφζρονται εκτόσ του περιεχομζνου (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
,Τεχνικι προςφορά , Οικονομικι προςφορά , ο τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ,ο αρικμόσ διακιρυξθσ, θ
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και τα ςτοιχεία του αποςτολζα)
χιμα1 :
ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (Ρ)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Θ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ
ΡΩΤΟΤΥΡΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑΡΟΣΦΟΕΣ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ (Ρ)

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ (Ρ)
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Προςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο
διαγωνιςμό πρζπει υποχρεωτικά να ζχουν υπογεγραμμζνθ τόςο τθν τεχνικι, όςο και τθν οικονομικι
προςφορά.

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν9:
Α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79
του ν. 4412/201610, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ
ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.oakae.gr του και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ
(ΡαράρτθμαE).
Β) Να διακζτουν τα απαραίτθτα ζγγραφα ςφμφωνα με τθν 2.2.4
Γ) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα του προςφζροντοσ
Τα Νομικά Ρρόςωπα κα υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα:
Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε ι Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε.:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ,
2. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι μζχρι
ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ (εφόςον
υπάρχει),
3. ΦΕΚ ςτο οποίο ζχει δθμοςιευτεί το πρακτικό ΔΣ ι απόφαςθ των εταίρων περί εκπροςϊπθςθσ του
νομικοφ προςϊπου,
4. Ρρακτικό Δ.Σ ι διαχειριςτι/ϊν περί ζγκριςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτο οποίο μπορεί να
περιζχεται και εξουςιοδότθςθ (εφόςον αυτό προβλζπεται από το καταςτατικό του υποψθφίου
αναδόχου) για υπογραφι και υποβολι Ρροςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του φορζα τθν Ρροςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ και
ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο ωσ αντίκλθτοσ,
5. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του καταςτατικοφ / μθ
λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία
υποβολισ Ρροςφορϊν.

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:
1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι
ςιμερα τροποποιθτικά,
9
10

Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016
Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr
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2. Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ.
Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ εκδίδονται με
βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνα, από τθν οποία και εκδίδεται το
ςχετικό πιςτοποιθτικό.

Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Πρόςωπο, οφείλει να κατακζςει:
1. Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.
Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει:
1. Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ όλα τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ανάλογα με τθν
περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).
2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε Μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ από το οποίο να προκφπτει θ
ζγκριςθ του για τθ ςυμμετοχι του Μζλουσ:

ςτθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, και

ςτο Διαγωνιςμό
3. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/
Κοινοπραξίασ όπου:

να ςυςτινεται θ Ζνωςθ / Κοινοπραξία,
να αναγράφεται και να οριοκετείται με τθ μζγιςτθ δυνατι ςαφινεια το μζροσ του Ζργου (φυςικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ςτο ςφνολο τθσ
Ρροςφοράσ,

να δθλϊνεται ζνα Μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των Μελϊν τθσ
Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ (leader),

να δθλϊνουν από κοινοφ ότι αναλαμβάνουν εισ ολόκλθρο τθν ευκφνθ για τθν εκπλιρωςθ του Ζργου

να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ ςυμμετοχι τθσ
ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.

Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου
Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το αντίςτοιχο περιεχόμενο.
Δ) Γ ) Τα απαραίτθτα ζγγραφα των παραγράφων 2.2.4 ζωσ 2.2.6
Σε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπο τουσ υποβάλλουν το παραςτατικό
εκπροςϊπθςθσ.
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ « Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.2H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει
Α) Πλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί με το κεφάλαιο -Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ”
του ΡαραρτιματοσAτθσ Διακιρυξθσ περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και
προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ,
Β) Απόδειξθ τθσ χρθματοικονομικισ και τεχνικισ επάρκειασ του οικονομικοφ φορζα για τθ εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.5 -2.2.6

2.4.6 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/ Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ
Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να ςυμπλθρϊςουν επί ποινι αποκλειςμοφ τον πίνακα ςτο «ΕΝΤΥΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» και να τον περιλάβουν ςτον υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι
Ρροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά είναι υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα και πρζπει να
αναφζρει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι ςε ευρϊ.
Το ςυνολικό κόςτοσ ζργου περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα περιλαμβανομζνου των φόρων, τελϊν, λοιπϊν
εξόδων κλπ.
Το ςυνολικό κόςτοσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει όλεσ τισ επιβαρφνςεισ, οι οποίεσ βαρφνουν αποκλειςτικά
τον προςφζροντα, κακϊσ και τισ νόμιμεσ υπζρ τρίτων κρατιςεισ οι οποίεσ βαρφνουν τον προςφζροντα.
Στισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται κάκε άλλο κόςτοσ που είναι δυνατό να τισ επιβαρφνει. Θ γενικι ςυνολικι
τιμι τθσ προςφοράσ κα γράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ.

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται ι
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται ςτθν παροφςα προκιρυξθ.

2.4.7 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 120 μζρεσ
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
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Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.8 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ11
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν, παρουςία των υποψθφίων ι τυχόν νομίμων εκπροςϊπων τουσ, αν αυτοί το επικυμοφν.
Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ (θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ διαγωνιςμοφ).
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο εκπρόκεςμα,
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Θ αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία:

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι πρόςκλθςθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν
από αυτοφσ.
2. Τα επιμζρουσ ςτάδια ζχουν ωσ εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ςτθν
ανοικτι διαδικαςία, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι
προςφορά, ανά φφλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται
από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και
ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν πρόςκλθςθ.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, και ςυντάςςει
πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και
βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί

11

Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).
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ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω
ςτάδια α ϋκαιβϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
3. Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου του
ΟΑΚ ΑΕ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν 4412/2016.

υμπλιρωςθ - αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν
(άρκρο 56 παρ. 3 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)

1. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, ο ΟΑΚ ΑΕ μπορεί να καλεί
εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ
από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ
να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
2. Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν,
διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ
από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το
περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων και λοιπϊν
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα
υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια
μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ,
αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που
ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
3. Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των οικονομικϊν
φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.
4. Ο ΟΑΚ ΑΕ μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν
περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι
υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι
δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει
ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.
5. Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τον ΟΑΚ ΑΕ αν επίκειται αποκλειςμόσ του από τθ διαδικαςία,
λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.
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Κριτιριο για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ είναι θ ΠΛΕΟΝ ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΕΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ- ΣΙΜΗ

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνον οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί
ωσ τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ,

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ]

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4.
τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο
θαηαθύξσζεο

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο

-

Γηθαηνινγεηηθά

Στον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί
να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 12 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε
αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτισ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται εμπρόκεςμα
ςτο αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ.
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν,
ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
12

Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν
μζςων' θ Α.Α. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ
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ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ
ματαιϊνεται.
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν
4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων
ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα
από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν 4412/2016, ι θ πλιρωςθ μιασ ι
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα
άρκρα 75, 76 και 77 του Ν 4412/2016,, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν
επιφφλαξθ του άρκρου 104, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, είχε
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου
104, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 1 και το άρκρο 75 θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παραγράφουσ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα
αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 .
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
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Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με [το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.7
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον τθσ κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2..
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ
ιτοι υποβάλλει ςε φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα παρακάτω δικαιολογθτικά :
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Α ΕΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από
τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ,
εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και για
τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

2

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει
να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ
τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

3

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει
ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

4

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ
προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

5

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.

6

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκδίδονται με βάςθ τθν
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό
πιςτοποιθτικό.

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
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Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΟΥ

1

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για
κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ,
απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ, και
για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το
απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

2

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι
υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

3

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ςε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό
αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ

4

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του οικείου
Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ οργανϊςεισ
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν
θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ
μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ

5

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα
δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

6

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.
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7

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του

8

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Γ Σα Ημεδαπά ΝομικάΠρόςωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου από το οποίο να προκφπτει ότι α) ομόρρυκμοι εταίροι
και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. ι Ι.Κ.Ε. γ) Τα μζλθ του Δ.Σ. και ο
Διευκφνων Σφμβουλοσ Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόςωποι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου
δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του
δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ,
πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα
που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει
να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

2

Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά
ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).

3

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ

4

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι
ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

5

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ότι δεν τελοφν υπό κοινι
εκκακάριςθ του ΚΝ. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν.
1892/1990, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ
κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ
καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα).

6

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό
επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του, κατά τθν θμζρα υποβολισ
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τθσ προςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν
κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
7

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.

8

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ

9

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ
είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ

10

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ

Δ Σα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται
από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ του
προςϊπου αυτοφ από το οποίο να προκφπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόςωποι ι διαχειριςτζσ
του νομικοφ αυτοφ προςϊπου δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ, δωροδοκίασ και δόλια
χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016. Το απόςπαςμα ι το ζγγραφο αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου
τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των
δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ

2

Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των
νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά
ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).

3

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι
ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία
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κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ..
4

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία
κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ
του. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από
τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ

5

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε
εκκακάριςθ ι ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο δίκαιο τθσ χϊρασ του. Το
πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ

6

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του
οικείου Επιμελθτθρίου / Επαγγελματικοφ Μθτρϊου ι ςε ιςοδφναμεσ επαγγελματικζσ
οργανϊςεισ και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκφπτει θ εγγραφι του,
κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και ότι εξακολουκεί να παραμζνει
εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.

7

Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ι ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι, αν ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου δεν προβλζπεται ζνορκθ
διλωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου
ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του
υποψιφιου Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςτουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό

8

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ δθλϊνει ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, από τα
οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ.

9

Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ
τουσ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.

10

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
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Σε περίπτωςθ που ςτθ χϊρα του υποψιφιου Αναδόχου οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν
εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει επί ποινι
αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με ζνορκθ βεβαίωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ι, ςτα κράτθ όπου δεν
προβλζπεται Ζνορκθ Βεβαίωςθ, με υπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ του υποψιφιου
Αναδόχου ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ
κατάςταςθ.

Ε Οιςυνεταιριςμοί

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ
ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο
πρόεδροσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα,
ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, για κάποιο από
τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, ψευδορκίασ,
δωροδοκίασ και δόλια χρεοκοπίασ και για τα αδικιματα που προβλζπονται ςτο
άρκρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Το απόςπαςμα αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ
του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

2

Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία
των νομικϊν προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα
ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ καταςτατικοφ).

3

Βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ λειτουργεί
νόμιμα.

4

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι υπό άλλθ
ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι
ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ

5

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε
πτϊχευςθ ι υπό άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ ι διαδικαςία. Το πιςτοποιθτικό αυτό
πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ του
Διαγωνιςμοφ

6

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποίο να
προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςε εκκακάριςθ. Το
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πιςτοποιθτικό αυτό πρζπει να είναι ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου πριν από
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.
7

Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ είναι αςφαλιςμζνοσ ,από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και
επικουρικισ) ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ.

8

Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.

9

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ

Σ Οιενϊςεισ-κοινοπραξίεσ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1

Για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα
Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ,
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/ αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/
αλλοδαπό νομικό πρόςωπο,
ςυνεταιριςμόσ).

3.4 Δλζηάζεηο
Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ζντυπα ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ 13, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ
φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου pdf το
οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.
13

Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf 14. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με
πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.
Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.
Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά
τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν.
4412/2016

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

14

Βλ. άρκρο 5 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο)
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ
τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του
αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 15
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Στθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ(άρκρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ) που κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ
προκαταβολισ μποροφν να χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ
(τρόποσ πλθρωμισ).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ *ι ςτθν
περίπτωςθ που οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφονται
τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που
παραλιφκθκε οριςτικά] μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.

15

Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.16. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. (ςε περίπτωςθ που ο
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκειατεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο
ςθμείο αυτό όροι ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του).
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 1718

16
17

Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο19

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.

18

19

Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται τµθµατικά μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ
παροχισ των ανάλογων υπθρεςιϊν, τθν ςφνταξθ των αντίςτοιχων λογαριαςμϊν, όπου περιλαμβάνονται
τα πρωτόκολλα παραλαβισ, και µε τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων νόµιµων παραςτατικϊν από τον Ανάδοχο,
ιτοι:

A/A

Σίτλοσ

% επί του
ςυνολικοφ
κόςτουσ ςφμβαςθσ

Παραδοτζο

Τελικι
ζκκεςθ
Ρεπραγμζνων Ραραλαβι
Εργαςιϊν – Διαχειριςτικό Κλείςιμο Ραραδοτζου Ρ.Α.1 1 ΥΡ1
Ρ.Α.5

50,00%

Υλοποίθςθ
Διάχυςθσ και
2 Διάδοςθσ

50,00%

Δραςτθριοτιτων Ραραλαβι
Ανάπτυξθ Υλικοφ Ραραδοτζων
των
κατθγοριϊν Β,Γ,Δ,Ε.

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ευρϊ µε τθν προςκόμιςθ των νόµιµων δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ .

β)Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50 % τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., με
τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72§1
περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. τθσ παροφςασ και τθν καταβολι του υπολοίπου μετά τθν οριςτικι
παραλαβι των υπθρεςιϊν. Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα
παρακρατείται τόκοσ επί τθσ ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου
από τθν θμερομθνία λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον
υπολογιςμό του τόκου κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δθμοςίου 12μθνθσ διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ
προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ20 το οποίο κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ
του ποςοφ τθσ χορθγθκείςασ προκαταβολισ21.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.

20

21

Βλ. Απόφαςθ 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικϊν, ςτο βακμό που θ Α.Α. υπάγεται ςτο πεδίο
εφαρμογισ τθσ
Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ και θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίηει θ Α.Α.
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 20 % επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ22 από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων]
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε με
κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των
τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,

22

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016
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β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο23
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

23

Άρκρο 205 του ν. 4412/2016
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο
6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν
Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου
132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία, με απόφαςι τθσ κα ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ
με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο24
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ζωσ 30-04-2017.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου25. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ26 Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3

Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 22127 του ν. 4412/2016. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι
οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ,
ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν
από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ
να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
24
25

26
27

Άρκρο 217 του ν. 4412/2016
Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016
Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Ρρβλ και παρ. 5 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016
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υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του,
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν
πρωτοκόλλων28.

6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε29
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο30
Αναπροςαρμογι τιμισ δεν ορίηεται.

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Καηάςθσ Φϊτθσ

28
29
30

Για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ -φφλαξθσ πρβλ άρκρο 68 παρ. 5 εδ. βϋ του ν. 3863/2010
Άρκρο 220 του ν. 4412/2016
Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α– ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Ειςαγωγι
Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ζχει εντάξει το Ζργο «Εγκατάςταςθ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε Δεξαμενζσ Νεροφ του
Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμθςθ Νεροφ». ςτο πρόγραμμα χρθματοδοτικοφ μθχανιςμοφ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) και ςυγκεκριμζνα ςτθ κεματικι περιοχι «ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ».
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςτο 539.000,00 ευρϊ και χρθματοδοτείται ςτο 100 % από το
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα. Ωσ αποτζλεςμα του ζργου κα είναι θ ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και
ςυνεπακόλουκα χρθμάτων από τα αντλιοςτάςια του Οργανιςμοφ
Θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ αποτελείται και αναλφεται ςτα παρακάτω υποζργα:
ΤΠ1: Προμικεια και Εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτθμάτων, αυτόνομων αντλιϊν ςε δεξαμενι αντλιοςταςίου
νεροφ και μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ.
ΤΠ2: Παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν επιςτθμονικοφ ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ, διάδοςθ και
διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ Πράξθσ

Ρεριλαμβάνει τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ του φορζα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των ζργων /
παρεμβάςεων. Επίςθσ, περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ δράςεισ δράςεων διάδοςθσ, πλθροφόρθςθσ,
δικτφωςθσ και δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των ομάδων – ςτόχων
ςχετικά με τθ ςκοπιμότθτα και τα οφζλθ τθσ Ρράξθσ, ακόμθ και μετά το τζλοσ του ζργου. Οι ομάδεσ –
ςτόχοι των ενεργειϊν διάδοςθσ είναι: κάτοικοι του Νομοφ Χανίων, χριςτεσ εγκατάςταςθσ, προςωπικό
Διμου, επαγγελματίεσ. Ο ςχεδιαςμόσ των δράςεων διάδοςθσ προβλζπει τθν υλοποίθςθ μιασ ςειράσ
διαφορετικϊν δράςεων οι οποίεσ κα πραγματοποιθκοφν μζςα από διαφορετικοφσ διαφλουσ επικοινωνίασ,
ζτςι ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί ο αρικμόσ των ατόμων που κα ενθμερωκοφν και κα ευαιςκθτοποιθκοφν
ςχετικά με τθν Ρράξθ και τα οφζλθ τθσ. Συγκεκριμζνα προβλζπεται να υλοποιθκοφν οι ακόλουκεσ δράςεισ
διάδοςθσ, πλθροφόρθςθσ και δθμοςιότθτασ: ςχζδιο δράςεων διάδοςθσ, θμερίδα διάδοςθσ
αποτελεςμάτων, ενθμερωτικά φυλλάδια, παραγωγι υλικοφ για ΑμΕΑ, δελτία τφπου, ενθμερωτικό stand,
επικαιροποίθςθ ιςτοςελίδασ Διμου, δθμιουργία διαφθμιςτικοφ video.
1. Αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου
Αντικείμενο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν επιςτθμονικοφ ςυμβοφλου του ΟΑΚ
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ όπωσ αναλφονται ςτο Υποζργο 2 δθλαδι
Η επιςτθμονικι υποςτιριξθ του φορζα ςτθν διαχείριςθ, υλοποίθςθ καταςκευι, λειτουργία, ςυντιρθςθ
και μζτρθςθ/ παρακολοφκθςθ/αξιολόγθςθ του τεχνικοφ ζργου με εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ μετριςεων
υδραυλικϊν και θλεκτρικϊν μεγεκϊν, υπθρεςίεσ ελζγχου μελετϊν και επίβλεψθσ καταςκευισ και
λειτουργίασ αυτόνομου ςυςτιματοσ ΦΒ με φορτίο αντλιοςτάςια νεροφ, ςτατικισ επάρκειασ δεξαμενϊν
νεροφ, προςομοιϊςεισ, λεπτομερι ςχεδιαςμό, ζκκεςθ καταγραφι και εκτίμθςθ ΠΡΙΝ και ΜΕΣΑ τθν
υλοποίθςθ τθσ Πράξθσ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ – ΕΠΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 10/2017

Σελίδα 52

17PROC005834813 2017-02-23
Τα παραδοτζα είναι οι απαιτοφμενεσ για τα παραπάνω τεχνικζσ περιγραφζσ και εκκζςεισ και θ γενικότερθ
επιςτθμονικι υποςτιριξθ του φορζα κακόλθ τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ.
Ειδικότερα περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ του ΟΑΚ ςτισ ακόλουκεσ εργαςίεσ:

Α’ Τποςτιριξθ ςτθ Διαχείριςθ & Παρακολοφκθςθ των Τποζργων τθσ Πράξθσ

Θα περιλαμβάνει τθν Υποςτιριξθ ςτθ Διαχείριςθ & Ραρακολοφκθςθ του Υποζργου 1

Για κάκε τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ, οι εργαςίεσ που απαιτοφνται ςυνοψίηονται:
Υποςτιριξθ ςε γενικά κζματα διοίκθςθσ του Υποζργου
Ραρακολοφκθςθ φυςικισ και οικονομικισ προόδου του Υποζργου
Ζλεγχοσ αιτθμάτων Αναδόχου / υποςτιριξθ ςε αιτιματα του Διαχειριςτι του Ρρογράμματοσ.

Τα Ραραδοτζα τθσ κατθγορίασ Α’ ςυνοψίηονται:






Π.Α.1.Αξρηθή Αλαθνξά Παξαθνινύζεζεο γηα ην Τπνέξγν ΤΠ1
Π.Α.2.Δλδηάκεζε Αλαθνξά Παξαθνινύζεζεο γηα ην Τπνέξγν ΤΠ1
Π.Α.3.ύληαμε ησλ Πξνβιεπόκελσλ Γηαρεηξηζηηθώλ Δληύπσλ γηα ην Τπνέξγν ΤΠ1
Π.Α.4.Σήξεζε Πξνβιεπόκελσλ Γηαδηθαζηώλ γηα ην Τπνέξγν ΤΠ1
Π.Α.5.Σειηθή έθζεζε Πεπξαγκέλσλ Δξγαζηώλ – Γηαρεηξηζηηθό Κιείζηκν γηα ην Τπνέξγν ΤΠ1

Β’ Τποςτιριξθ για τθν Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Μεκοδολογίασ για τθν Επιςτθμονικι Παρακολοφκθςθ
Τποζργων τθσ Πράξθσ

Θα περιλαμβάνονται τθν Υποςτιριξθ ςτθ Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Μεκοδολογίασ του Υποζργου 1
Για κάκε μια από τισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ, οι εργαςίεσ απαιτοφνται ςυνοψίηονται ςτθν παροχι
επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ:
ςτθ διάρκεια ελζγχου για τθν προζγκριςθ δθμοπράτθςθσ,
πριν τθ δθμοπράτθςθ των υποζργων,
κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία,
ςτθ διαδικαςία του προςυμβατικοφ ελζγχου, όπωσ και ςε περιπτϊςεισ άςκθςθσ προςφυγϊν ι άλλων
δικονομικϊν μζςων,
ςε όλα τα ςτάδια που ακολουκοφν ζωσ τθν υπογραφι των ςχετικϊν Συμβάςεων.

Τα Ραραδοτζα τθσ κατθγορίασ Β’ ςυνοψίηονται:
Ρ.Β.1. Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ για τθν Επιςτθμονικι Ραρακολοφκθςθ Υποζργου ΥΡ1
Ρ.Β.2. Εφαρμογι Μεκοδολογίασ για τθν Επιςτθμονικι Ραρακολοφκθςθ Υποζργου ΥΡ1
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Γ’ Μετριςεισ/Υπθρεςίεσ:
Ο Σφμβουλοσ







ζα πξαγκαηνπνηήζεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κεηξήζεσλ πδξαπιηθώλ κεγεζώλ ζην αληιηνζηάζην ζα
πξαγκαηνπνηήζεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κεηξήζεσλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ζην αληιηνζηάζην
ζα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηηο κειέηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ απηόλνκνπ ζπζηήκαηνο ΦΒ ηνπ
αληιηνζηαζίνπ
ζα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηηο Μειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο δεμακελήο λεξνύ,
ζα πξαγκαηνπνηήζεη Δλεξγεηαθέο πξνζνκνηώζεηο
Θα πξαγκαηνπνηεί πιινγή ζηνηρείσλ (από ηνπο κεηξεηηθνύο εμνπιηζκνύο θαη από κεηξήζεηο),
Θα ζπληάμεη Έθζεζε-θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθώλ κεγεζώλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο
πξάμεο,

Τα Ραραδοτζα τθσ κατθγορίασ Γ’ ςυνοψίηονται:




Π.Γ.1. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κεηξήζεσλ πδξαπιηθώλ κεγεζώλ ζην αληιηνζηάζην
Π.Γ.2. Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο κεηξήζεσλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ζην αληιηνζηάζην
Π.Γ.3. Έθζεζε-θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ησλ ελεξγεηαθώλ κεγεζώλ πξηλ θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο,

Δ’ Επίβλεψθ Καταςκευισ:

Ο Σφμβουλοσ











ζα παξέρεη ηηο απαηηνύκελεο ππεξεζίεο γηα ηνλ ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ εξγαζηώληνπ
Αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ην θόζηνο, ηνλ ρξόλν θαη ηελ πνηόηεηα θαηαζθεπήοζύκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Δξγνδόηε θαη ελ γέλεη επηβιέπεη γηα ινγαξηαζκό ηνπΔξγνδόηε ηελ πξνζήθνπζα θαη
αθξηβόρξνλε εθηέιεζε ηεο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο. ηαπιαίζηα απηά, ν ύκβνπινο ζα ππνβάιεη
εγγξάθσο ζηνλ Δξγνδόηε ηαθηηθέοαλαθνξέο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη νπνηεδήπνηε αλαθνξέο
γηα έθηαθηα γεγνλόηαθαη εηζεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ ζρεηηθώλ κε ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.
Θα παξαθνινπζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Δξγνδόηε θαζώο θαη ηελ πηζηήεθαξκνγή
ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο. Θα ελεκεξώλεη ηνλ Δξγνδόηεάκεζα, ζε πεξηπηώζεηο
πνπ αληηιακβάλεηαη όηη θαηαζηξαηεγνύληαη ή όηη ππάξρνπλζνβαξέο ελδείμεηο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ
όξσλ ηεο εξγνιαβηθήο ζύκβαζεο θαηπξνηείλεη ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ θαη αλαγθαίσλ κέηξσλ.
Θα παξαιακβάλεη από ηνλ Αλάδνρν θαη ειέγρεη όια ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα
Θα πξαγκαηνπνηεί επίβιεςε ησλ εξγαζηώλ ζηα εξγνηάμηα.
Θα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηεο πνξείαο εμέιημεο ηνπ Έξγνπ.
Θα πξαγκαηνπνηεί ινηπέο απαηηνύκελεο ζπλαθείο εξγαζίεο.
Σα Παξαδνηέα ηεο θαηεγνξίαο Γ’ ζπλνςίδνληαη:
Π.Γ.1. Τπεξεζίεο Δπίβιεςεο ηνπ Τπνέξγνπ 1.

Ε’Παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν για τθν διάδοςθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ Πράξθσ:
Περιλαμβάνεται
Σχζδιο δράςεων διάδοςθσ: Θα περιγράφει λεπτομερϊσ όλεσ τισ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν
ϊςτε να ενθμερωκοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν οι ομάδεσ – ςτόχοι. Το ςχζδιο δράςεων διάδοςθσ κα
ςυμβάλει ςτθν υλοποίθςθ ενόσ ςυντονιςμζνου πακζτου δράςεων, το οποίο κα οδθγιςει ςτθ
μεγιςτοποίθςθ των ατόμων που κα ενθμερωκοφν.
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Θμερίδα διάδοςθσ αποτελεςμάτων: Θ διοργάνωςθ θμερίδασ διάδοςθσ αποτελεςμάτων κα
πραγματοποιθκεί αφοφ κα ζχει ολοκλθρωκεί θ καταςκευι του ζργου και κα ζχουν λθφκεί μετριςεισ (με
τθ χριςθ του μετρθτικοφ εξοπλιςμοφ) κατά τθ λειτουργία του. Θ δράςθ αυτι είναι ςθμαντικι για τθν
ενθμζρωςθ των ομάδων – ςτόχων γενικότερα, αλλά κυρίωσ για τουσ επαγγελματίεσ του χϊρου.
Ενθμερωτικά φυλλάδια: Θ παραγωγι ζντυπου ενθμερωτικοφ υλικοφ κα περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό και
εκτφπωςθ φυλλαδίων τα οποία κα διανεμθκοφν κατά τθ διάρκεια των θμερίδων.
Υλικό για ΑμΕΑ: Θ παραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ για ΑμΕΑ κα περιλαμβάνει τθν εκτφπωςθ φυλλαδίων
Braille και τθ δθμιουργία DVD που απευκφνονται ςε ΑμΕΑ.
Δελτία τφπου: Σφνταξθ δελτίου τφπου ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ και τα οφζλθ τθσ και
αποςτολι τθσ ςτα αντίςτοιχα μζςα ενθμζρωςθσ. Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ ςτοχεφει ςτθν
ενθμζρωςθ του ευρφτερου κοινοφ.
Ενθμερωτικό stand:Εγκατάςταςθ ενθμερωτικοφ stand ςτο χϊρο ειςόδου του ΟΑΚ, με ςκοπό τθν
ενθμζρωςθ των χρθςτϊν του. Το stand κα περιλαμβάνει εικόνεσ, διαγράμματα και περιγραφι των
χρθςιμοποιοφμενων τεχνολογιϊν ΑΡΕ, του ςυςτιματοσ και των οφελϊν που αυτό προςφζρει.
Επικαιροποίθςθ ιςτοςελίδασ ΟΑΚ: Στθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα του ΟΑΚ, κα προςτεκοφν πλθροφορίεσ
ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ και των οφελϊν τθσ. Επίςθσ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (π.χ.
ανά τρίμθνο) κα αναρτϊνται οι νζεσ μετριςεισ και θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ. Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα
ενθμερϊνει όχι μόνο το ευρφτερο κοινό, αλλά και όςουσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο ςχετικά
με τισ εφαρμογζσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνολογίασ.
Δθμιουργία διαφθμιςτικοφ Video: Video με πανοραμικά πλάνα των εγκαταςτάςεων που κα
αναδεικνφονται όλεσ οι παρεμβάςεισ ςτον ΟΑΚ και προϊκθςι του ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΚ και ςτα
socialmedia (youtube, facebook κοκ).

Σα Παραδοτζα τθσ κατθγορίασ Ε’ ςυνοψίηονται:
Ρ.Ε.1. Σχζδιο δράςεων διάδοςθσ
Ρ.Ε.2. Θμερίδα διάδοςθσ αποτελεςμάτων
Ρ.Ε.3. Ενθμερωτικά φυλλάδια
Ρ.Ε.4. Υλικό για ΑμΕΑ
Ρ.Ε.5. Δελτία Τφπου
Ρ.Ε.6. Ενθμερωτικό Stand
Ρ.Ε.7. Επικαιροποίθςθ ιςτοςελίδασ Οργανιςμοφ
Ρ.Ε.8. Δθμιουργία διαφθμιςτικοφ Video

Διευκρινίηεται ότι τα ζξοδα μετάβαςθσ, διαμονισ και γενικότερα κάκε είδουσ ζξοδα που απαιτοφνται για
τισ παροχι των υπθρεςιϊν του Συμβοφλου βαρφνουν τον Σφμβουλο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β – Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ
Άρκρο 1
1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΘ

Οριςμοί, Συντομογραφίεσ και Αρχικά (όπωσ εμφανίηονται ςτισ παρενκζςεισ)

Κφριοσ του ζργου (ΚτΕ): ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
Εργοδότθσ - Ανακζτουςα αρχι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ: Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Αρμόδιο όργανο – κατϋ αναλογία Ρροϊςταμζνθσ Αρχισ (Ρ.Α.) ςε ςυμβάςεισ: ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
17/2016 του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (το οποίο ζχει εξουςιοδοτιςει με τθν Απόφαςθ του τον Διευκφνοντα Σφμβουλο
του Ο.Α.Κ. Α.Ε. για τθν υπογραφι τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ – ζγκριςθσ αποτελζςματοσ του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ, τθν ζγκριςθ Συγκριτικϊν Ρινάκων, κακϊσ και τθν υπογραφι τθσ αρχικισ και τυχόν
Συμπλθρωματικϊν Συμβάςεων παροχισ των ανωτζρω υπθρεςιϊν.
Αρμόδιο όργανο – κατϋ αναλογία Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ (Δ.Υ.) ςε ςυμβάςεισ: Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ
Σχεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ του Ο.Α.Κ. Α.Ε.
Ανάδοχοσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι Συνεταιριςμόσ ι Κοινοπραξία ι Ζνωςθ παρόχων υπθρεςιϊν.
Οικονομικό Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ ι αξία τθσ Σφμβαςθσ: Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ.
Σφμβαςθ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των
αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται ςτα τεφχθ του
διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα
υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν .
Συμβατικά Τεφχθ: Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ του Εργοδότθ και του αναδόχου
μαηί με τα τεφχθ τα οποία το ςυνοδεφουν και το ςυμπλθρϊνουν, όπωσ αναγράφονται ςτθν παράγραφο
1.3 τθσ Σ.Υ..
Τεφχθ Διαγωνιςμοφ: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ:
Ρροκιρυξθ με τα Ρροςαρτιματα τθσ
Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.)
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ.
Ζντυπο Ρροςφοράσ
Ρροςφορά: Ο φάκελοσ που παραλαμβάνει ο Εργοδότθσ από τουσ Διαγωνιηόμενουσ κατά το Διαγωνιςμό
που περιλαμβάνει:
Κυρίωσ φάκελο όπου περιζχονται τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, ο Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ και ο
Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΤΜΕΔΕ : Ταμείο Μθχανικϊν & Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων
1.2 Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Σ.Υ.)
Θ παροφςα προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων του αναδόχου. Τα ειδικά κζματα που ςχετίηονται με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ
περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ "Ρροκιρυξθ", ενϊ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ
ςφμβαςθσ ςτο Τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
1.3 Σειρά ιςχφοσ Συμβατικϊν Τευχϊν
Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ και ζγγραφα που προςαρτϊνται ςϋ αυτά ι τα ςυμπλθρϊνουν,
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ:
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Ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
Ρροκιρυξθ
Οικονομικι Ρροςφορά (ΟΡ)
Τεχνικι Ρροςφορά (ΤΡ)
Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΣΥ)
Τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν (ΤΡ)
Άρκρο 2

ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

2.1 Τόποσ και χρόνοσ
2.1.1

Τόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι οι περιοχζσ των ζργων.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν του εργοδότθ
(Ρροϊςτ/νθσ Αρχισ, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ
πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και τα όργανά τουσ, να ςυμμετζχει ςε επιςκζψεισ ςτθν
γενικότερθ περιοχι των ζργων και γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ ο
εργοδότθσ.
2.1.2 Μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του Διευκφνοντα Συμβοφλου για τθν ζγκριςθ τθσ
ανάκεςθσ προσ τον ανάδοχο, καλείται αυτόσ να υπογράψει το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μζςα ςε 10 θμζρεσ.
Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογράψει για λογαριαςμό του εργοδότθ ο Διευκφνων Σφμβουλοσ του
Ο.Α.Κ. Α.Ε..
2.1.3 Συμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι δϊδεκα (12) μινεσ για τθν περαίωςθ του
αντικειμζνου τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ άρχεται από τθσ υπογραφισ τθσ και
λιγει δϊδεκα (12) μινεσ μετά. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρόνου, ςφμφωνα με
τθν κείμενθ νομοκεςία, με τουσ ίδιουσ όρουσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
2.1.4 Αν θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ παροχισ υπθρεςιϊν μετατεκεί χωρίσ
ευκφνθ του αναδόχου και χωρίσ να αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ ι ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ο
ανάδοχοσ δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ.
2.2 Εκπρόςωποι του αναδόχου
Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ εξουςιοδοτθμζνο κατά το
ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο των
Συμβατικϊν Τευχϊν.
Επί πλζον, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ πρζπει να ορίςει αναπλθρωτι εκπρόςωπο που
κα ζχει τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ με τον νόμιμο εκπρόςωπο εάν αρχικά δεν ζχει ορίςει. Για τθν
αντικατάςταςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων του αναδόχου κοινοποιείται ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου
ςτον εργοδότθ, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι
των μελϊν του ςε περίπτωςθ αναδόχου κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του αναδόχου
υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ. Οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των
εκπροςϊπων γνωςτοποιείται ομοίωσ ςτον εργοδότθ. Κοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό
εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των
μεταβολϊν.
2.2.3 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του και τον αναπλθρωτι εκπρόςωπό του
με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα αυτά εξουςιοδοτοφνται να
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ενεργοφν κατ’ εντολι του, να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ, να
διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ και να
ςυμμετζχουν, κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων του εργοδότθ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα ελζγχου /
παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.3 Επίβλεψθ τθσ Σφμβαςθσ
Ο Εργοδότθσ κα ορίςει και κα γνωςτοποιιςει ςχετικά ςτον ανάδοχο τα πρόςωπα που κα
επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ.
2.4 Υποβολι Εκκζςεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεϊςεισ του αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται αναλυτικά
ςτο “Τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν ”.
Άρκρο 3

ΡΟΣΩΡΙΚΟ – ΣΥΝΕΓΕΙΟ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΑ

3.1
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει το επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που αναλαμβάνει με τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ τελοφν υπό τθν ρθτι ι και
ςιωπθρι ζγκριςθ του εργοδότθ. Τεκμαίρεται ότι θ Δ.Υ. αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν
εκφράςει γραπτϊσ τθ διαφωνία τθσ.
Θ απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ και ικανότθτασ του προτεινόμενου προςωπικοφ κατ’ άτομο και τθσ
νομιμότθτα του προγράμματοσ εργαςίασ αυτοφ είναι υποχρζωςθ του αναδόχου.
3.2
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που
διλωςε κατά τθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε
μζλουσ τθσ ομάδασ. Θ Δ.Υ. ερευνά τουσ λόγουσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του
με αντίςτοιχο ςτζλεχοσ ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ. Αν θ αποχϊρθςθ ζγινε με ευκφνθ του αναδόχου και
δεν κρικεί δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ.
3.3. Ο ανάδοχοσ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα ςυναντιζται τουλάχιςτον μία φορά το μινα με τουσ αρμόδιουσ
εκπροςϊπουσ του Εργοδότθ ςε τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ. Σκοπόσ των ςυναντιςεων κα είναι θ
ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν λειτουργία κι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων. Ο Εργοδότθσ κα ζχει το
δικαίωμα να διενεργεί τακτικοφσ ι αιφνίδιουσ ελζγχουσ απόδοςθσ και τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ
όςεσ φορζσ το κεωρεί απαραίτθτο.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το απαιτοφμενο γι’
αυτό προςωπικό.
Άρκρο 4

ΑΜΟΙΒΘ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβι του αναδόχου
Συμβατικι αμοιβι του αναδόχου είναι το ποςό τθσ Οικονομικισ του Ρροςφοράσ.
Οι Συμπλθρωματικζσ Συμβάςεισ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.

4.2 Τα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ – ΕΠΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 10/2017

Σελίδα 58

17PROC005834813 2017-02-23
4.2.1 Ο ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν
Οικονομικι του Ρροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Υπθρεςία ποςότθτεσ υπθρεςιϊν που ζχουν
παραςχεκεί.
Για τθν πλθρωμι του ο ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει Λογαριαςμοφσ Ρλθρωμισ, που ελζγχονται και
εγκρίνονται από τθν Δ.Υ.
Μετά τθν ζγκριςθ του Λογαριαςμοφ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξι του:
Τιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Αποδεικτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ
Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, ι τισ
αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΙΚΑ,
ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Οι ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν
αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν τουσ.
καταβολι κρατιςεων που ορίηουν οι ιςχφουςεσ διατάξεισ
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατϋ αίτθςθ του εργοδότθ και οποιοδιποτε άλλο
δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ.
Διευκρινίηεται ότι :
Ο ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, τζλθ και άλλεσ
πλθρωμζσ ςτα Ταμεία Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, Υγειονομικισ Ρερίκαλψθσ και Συντάξεων, Επαγγελματικϊν,
Δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, ΡΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ. Ο φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται
επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι κάκε Λογαριαςμοφ.
Οι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του Λογαριαςμοφ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι
κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του αναδόχου πζραν του μθνόσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν
κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ.
4.2.2 Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ λειτουργικά ζξοδα,
ζξοδα μετακινιςεων, πρόςκετα ειδικά και γενικά ζξοδα και κάκε δαπάνθ μθ ρθτά κατονομαηόμενθ εδϊ
και ςτα λοιπά άρκρα τθσ παροφςασ Σ.Υ. και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν, αναγκαία όμωσ για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν επιτυχι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του) και το επιχειρθματικό του
κζρδοσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Οι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ αμοιβισ
προβλζπονται και ςτθν παροφςα (παρ. 4.1). Δεν αναγνωρίηονται άλλοι λόγοι προςαφξθςθσ τθσ ςυμβατικισ
αμοιβισ.
4.2.3 Ο εργοδότθσ μπορεί να μειϊςει το ςυμβατικό αντικείμενο, με διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ για τισ
υπολειπόμενεσ υπθρεςίεσ με αποηθμίωςθ. Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ απευκφνει γραπτι
εντολι προσ τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι επιπτϊςεισ τθσ διάλυςθσ αντιμετωπίηονται από τισ
διατάξεισ τθσ οικεία νομοκεςίασ.
4.2.4 Ο εργοδότθσ μπορεί επίςθσ να αυξιςει το ςυμβατικό και φυςικό αντικείμενο, εφόςον το κρίνει
αναγκαίο. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ κα γίνει με ςφνταξθ Συγκριτικοφ Ρίνακα (Σ.Ρ.) και κατάρτιςθ
Συμπλθρωματικισ Σφμβαςθσ (Σ.Σ.), ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για τθν ζγκριςθ Σ.Ρ. και τθν
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υπογραφι τθσ Σ.Σ., που αφοροφν ςε ςυμπλθρωματικζσ υπθρεςίεσ - εργαςίεσ, ο ανάδοχοσ υποβάλλει
ανακεωρθμζνο χρονοδιάγραμμα τθσ ςφμβαςθσ.
Μετά τθν ζγκριςθ του Σ.Ρ., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υπογράψει χωρίσ αντίρρθςθ Συμπλθρωματικι
Σφμβαςθ και να εκτελζςει τισ επί πλζον υπθρεςίεσ - εργαςίεσ που του ανατίκενται. Σε περίπτωςθ άρνθςισ
του θ Ρροϊςταμζνθ Αρχι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μπορεί να διαλφςει, αηθμίωσ για τον ΚτΕ, τθν
ςφμβαςθ.
Θ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου κατά τα ανωτζρω με Σ.Σ., ςυνεπάγεται τθν καταβολι πρόςκετθσ
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ Σ.Σ
4.3 Νόμιςμα αμοιβισ
Τα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται
από τον Εργοδότθ κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΥΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία.
Άρκρο 5

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται
Εγγφθςθ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ –το 5% του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 6 ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του
υποχρεϊςεων. Οι αξιϊςεισ του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των
υποχρεϊςεϊν του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ
από τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 7

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΘΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1 Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του Αναδόχου
7.1.1 Ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται ρθτά και αμετάκλθτα να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ
προςδιορίηονται ςτα Συμβατικά Τεφχθ που ςυνοδεφει τθν Ρροκιρυξθ με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και
επαγγελματικι κρίςθ, και αναλαμβάνει όλεσ τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ.
7.1.2
Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τον εργοδότθ να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ (του
εργοδότθ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν
ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτον εργοδότθ ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ.
7.1.3 Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτον Εργοδότθ όλα τα
ζγγραφα ι ςτοιχεία, που παρζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι
άλλο ανικει ςϋ αυτόν.
7.1.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τον εργοδότθ για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια
ςφγκρουςθ.
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7.2 Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να
απαλλάςςει τον εργοδότθ και τουσ υπαλλιλουσ του από κάκε ευκφνθ, όςον αφορά ςε οποιεςδιποτε
διεκδικιςεισ ι ευκφνεσ μπορεί να ανακφψουν από ατφχθμα ι κάνατο προςωπικοφ του αναδόχου.
7.3 Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων ι Υποχρεϊςεων
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και
των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων νόμιμθσ υποκατάςταςθσ
του αναδόχου που γίνεται κατόπιν απόφαςθσ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Υ.
7.5 Εμπιςτευτικότθτα
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ (και
οι προςτθκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του εργοδότθ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ
του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.
7.6 Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων
7.6. 1 Πλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο (και τουσ
προςτθκζντεσ του) ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν ςτθν ιδιοκτθςία του εργοδότθ, κα
είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα
παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτθν οικεία νομοκεςία και ςτθ ςφμβαςθ ι
αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.
7.6.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, υποχρεοφται
να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ .

7.7 Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από Θλεκτρονικό Υπολογιςτι
Οι κάκε είδουσ υπολογιςμοί ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία, που κα προκφπτουν από επεξεργαςία ςε
Θλεκτρονικό Υπολογιςτι, από τον Ανάδοχο (ι τουσ προςτθκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ του εργοδότθ
με τθν βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα,
που κα περιλαμβάνει:
τθν ονομαςία και τον τφπο του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε και τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του
ιδιοκτιτθ του, και
ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, του τρόπου
ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων, ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ
κλαςικζσ μεκόδουσ .

7.8 Κυριότθτα και Χριςθ λογιςμικοφ του Αναδόχου
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7.8.1 Τα προγράμματα Θλεκτρονικοφ Υπολογιςτι (λογιςμικό), τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο ανάδοχοσ
για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, υποχρεοφται να κζςει ςτθ
διάκεςθ του εργοδότθ όποτε του ηθτθκεί.
7.8.2 Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον Ανάδοχο, ζχει όμωσ ο εργοδότθσ το
δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα που
ςχετίηονται με το Τεχνικό Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.

7.9 Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου
7.9.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του
υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:
τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και υποβολισ των
αναγκαίων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ, Φ.Ρ.Α., κλπ.,
τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία,
τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του για
τθν καταβολι των εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων του.
7.9.2. Ρροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν επιχειριςεων
του Αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτον Εργοδότθ όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά
ζγγραφα, που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.
7.10

Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου

Ο ανάδοχοσ (και τα μζλθ του ςε περίπτωςθ Κοινοπραξίασ ι Ζνωςθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει
τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία, για το
προςωπικό του, που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

7.11 Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του
εργοδότθ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του Τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ ι τον
εργοδότθ.

7.12 Αλλθλογραφία του Συμβοφλου με τον Εργοδότθ
Τα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ κα μποροφν να
αποςτζλλονται κατ’ αρχιν με θλεκτρονικό τρόπο, (εμαιλ, φαξ) τα δε πρωτότυπα αυτϊν να αποςτζλλονται
με ςυςτθμζνο ταχυδρομείο ι με υπθρεςία ταχυμεταφορϊν και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα.
Άρκρο 8

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΔΟΤΘ

8.1 Ραροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων
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Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που
αφοροφν τθ Σφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ παραδϊςει.
8.2 Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα ςτον Ανάδοχο, κατά
τουσ όρουσ τθσ οικεία νομοκεςίασ και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθν παρ. 4.2 και το
αργότερο ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ και κεϊρθςθ του λογαριαςμοφ πλθρωμισ από τθν Δ.Υ.
Άρκρο 9 ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΘ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ
Ο εργοδότθσ και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ
υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ με πνεφμα
ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ. Θ λφςθ οποιαςδιποτε διαφωνίασ επιλφεται κατά τα λοιπά, κατά τθν οικεία
νομοκεςία και τθν παροφςα (άρκρο 12).

9.2 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα Συμβατικά Τεφχθ ι ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου
9.2.1 Τα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Σε περίπτωςθ που υπάρξουν αντικρουόμενεσ
διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, κατά
τθ ςειρά προτεραιότθτασ που ορίηεται ςτθν Ρροκιρυξθ και τθν παρ. 1.3 τθσ παροφςασ.
9.2.2 Λάκθ ι παραλείψεισ των Συμβατικϊν Τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των διαγωνιηομζνων και ςτθν
υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να μθ μεταβάλει μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ που ζλαβαν υπόψθ τουσ
οι διαγωνιηόμενοι για τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ.
19.3 Ανωτζρα βία
9.3.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα
οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων,
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τθν
οικεία νομοκεςία, ι τθ ςφμβαςθ.
9.3.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί
δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ
υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω
γεγονότων ι περιςτατικϊν.

9.4 Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ
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Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ δεν
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται από τθν
οικεία νομοκεςία ι τθν ςφμβαςθ. Αν παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο εργοδότθσ μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Άρκρο 10 ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
10.1

Ζκπτωςθ Αναδόχου

Εφόςον ο ανάδοχοσ παραβιάηει τισ εκ τθσ ςυμβάςεωσ υποχρεϊςεισ του, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με
απόφαςθ τθσ Ρ.Α, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Αναλυτικι Ρροκιρυξθ.
11.2

Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ

10.2.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται να διαλφςει τθ Σφμβαςθ με αποηθμίωςθ του αναδόχου.
11.2.2 Ο Εργοδότθσ διατθρεί υπζρ αυτοφ το δικαίωμα να αναςτείλει τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
αναδόχου για διάςτθμα μζχρι και τρεισ (3) μινεσ με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο, ςτθν
οποία κα προςδιορίηονται οι λόγοι που κακιςτοφν αναγκαία τθν διακοπι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ
διακοπισ και θ πικανολογοφμενθ διάρκεια αυτισ. Ο ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να απαιτιςει αποηθμίωςθ
για κετικζσ ηθμιζσ.
10.2.3 Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ διακοπισ ο Ανάδοχοσ απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ
εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που αφορά θ αναςτολι και οφείλει να λάβει όλα τα
ενδεικνυόμενα μζτρα για τον περιοριςμό των δαπανϊν αυτοφ και του Εργοδότθ. Αμζςωσ μετά τθν άρςθ
των λόγων που επζβαλαν τθν διακοπι, ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τον Ανάδοχο εγγράφωσ.
10.2.4 Αν θ διακοπι διαρκζςει πάνω από 3 μινεσ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να κινιςει τθ διαδικαςία
διάλυςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
10.2.5 Αν θ αίτθςθ διάλυςθσ απορριφκεί από τθν Ρ.Α. ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, και παράλλθλα να αςκιςει τα νόμιμα δικαιϊματά του. Στθν περίπτωςθ αυτι
δικαιοφται παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν.
10.2.6 Ο ανάδοχοσ με τθν Ειδικι Διλωςθ διακοπισ των εργαςιϊν που απευκφνει ςτον εργοδότθ
προςδιορίηει τθν ηθτοφμενθ αποηθμίωςι του. Μπορεί επίςθσ να προςδιορίςει τθν αποηθμίωςθ ζναντι τθσ
οποίασ ςυναινεί ςτθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν και τθν ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ. Εφ’ όςον ο ανάδοχοσ
ςυναινεί ςτθ ματαίωςθ τθσ διάλυςθσ θ ςφμβαςθ ςυνεχίηεται ανεξάρτθτα των οικονομικϊν του
απαιτιςεων, με ανάλογθ παράταςθ των ςυμβατικϊν προκεςμιϊν.
10.2.7 Επιςθμαίνεται ότι αν δεν ολοκλθρωκεί το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, όταν αυτι δεν ζχει λυκεί
πρόωρα για κάποιον από τουσ νόμιμουσ λόγουσ, θ ςφμβαςθ παραμζνει ςε ιςχφ ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ
που ζχει λιξει θ ςυνολικι ςυμβατικι προκεςμία με όλεσ τισ ςχετικζσ παρατάςεισ.
10.3

Λφςθ τθσ Σφμβαςθσ για οικονομικοφσ λόγουσ
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Ο Εργοδότθσ δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ γι' αυτόν τθν Σφμβαςθ εάν δεν εγκρίνει
τθν υποκατάςταςθ του αναδόχου, ι αν αυτόσ τεκεί υπό εκκακάριςθ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ.
Ρτϊχευςθ του αναδόχου, ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ πτϊχευςθ μζλουσ
ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ ςυνεπάγεται τθν δυνατότθτα υποκατάςταςθσ του πτωχεφςαντοσ μετά από
ζγκριςθ τθσ Ρ.Α.
10.4

Λιξθ τθσ Σφμβαςθσ – Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ

Θ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου
που εκδίδεται από τθν Δ.Υ. όπου βεβαιϊνεται θ υποβολι όλων των παραδοτζων από τον ανάδοχο, και ότι
ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Για τθν
ζκδοςθ τθσ παραπάνω βεβαίωςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλλει για ζλεγχο τθν τελικι ζκκεςθ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο (μετά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ
περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του Αναδόχου και τθν παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Ο εργοδότθσ ςυγκροτεί ειδικι επιτροπι παραλαβισ των εργαςιϊν που εκτελοφνται από τον πάροχο τθσ
Υπθρεςίασ και ςυντάςςει πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ανά μινα το οποίο επιςυνάπτεται ςτο
εκάςτοτε χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ του ανάδοχου.
Θ ζγκριςθ του ςυνόλου των πρωτοκόλλων παραλαβισ αποτελεί τθν οριςτικι παραλαβι
και εκδίδεται με απόφαςθ τθσ Ρρ/νθσ Αρχισ.
Άρκρο 11 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
Οι διαφορζσ μεταξφ του εργοδότθ και του αναδόχου επιλφονται κατά τα λεπτομερϊσ
αναφερόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Θ διοικθτικι και θ δικαςτικι διαδικαςία δεν αναςτζλλουν τθν
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ και αν ορίηεται διαφορετικά ςτο Νόμο.

Άρκρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1 Νομοκεςία
Θ Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο, όπωσ αναλυτικά προςδιορίηεται ςτθν
Ρροκιρυξθ .
12.2 Γλϊςςα επικοινωνίασ
Θ Σφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Πλεσ οι επικοινωνίεσ (προφορικζσ και γραπτζσ) μεταξφ του Αναδόχου και του Εργοδότθ ι άλλων
ελλθνικϊν αρχϊν ι φορζων κα γίνονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Οπουδιποτε και οποτεδιποτε κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ απαιτθκεί ερμθνεία ι μετάφραςθ από ι / και προσ τα ελλθνικά, αυτζσ κα
εξαςφαλίηονται από τον Ανάδοχο και με κόςτοσ που κα βαρφνει τον ίδιο.
Σε κάκε περίπτωςθ αμφιςβθτιςεων ι διαφορϊν, το ελλθνικό κείμενο κατιςχφει των εγγράφων ςε
αλλοδαπι γλϊςςα.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ – ΕΠΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 10/2017

Σελίδα 65

17PROC005834813 2017-02-23
Άρκρο 13 ΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΜΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΡΟΦΥΓΘ
ΑΤΥΧΘΜΑΤΩΝ
Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα αςφαλείασ που αφοροφν τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ
του εργαςιακοφ κινδφνου προσ αποφυγι ατυχθμάτων.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ – ΕΠΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

17PROC005834813 2017-02-23
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
Ραροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν επιςτθμονικοφ ςυμβοφλου
για τθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ» και υπθρεςιϊν Διάδοςθσ
και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων του Ζργου «Εγκατάςταςθ
Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε Δεξαμενζσ Νεροφ του Ο.Α.Κ.
Α.Ε. & Αυτονόμθςθ Αντλιοςταςίων Νεροφ

ΚΟΣΟ

ΤΝΟΛΟ προ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)
ΤΝΟΛΟ προ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)
ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ)
ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩ)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ–ΣΔΤΓ

Σο ΣΕΤΔ αναρτάται και ςε επεξεργάςιμθ μορφι προκειμζνου να ςυντάξουν οι οικονομικοί φορείσ τθ
ςχετικι απάντθςθ τουσ.+
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ ΑΕ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : 55291
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΟΑΣΘ ΒΑΥΡΕΤΟΥ ΟΔΟΣ ΓΟΛΓΟΘΑ 2, 73005
ΧΑΝΙΑ
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Ε Μθλιδάκθσ, Γ. Σαρθμανϊλθσ
- Τθλζφωνο: 2821029214, 2821029300
- Θλ. ταχυδρομείο: oakae@oakae.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): www.oakae.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [71314100-3
- ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ: Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ επηζηεκνληθνύ
ζπκβνύινπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο» θαη ππεξεζηώλ Γηάδνζεο θαη δηάρπζεο
ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ Έξγνπ «Δγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθώλ πζηεκάησλ ζε
Γεμακελέο Νεξνύ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. & Απηνλόκεζε Αληιηνζηαζίσλ Νεξνύ]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι 10/2017
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ
ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοiv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι

Απάντθςθ:
[ ]
[ ]

*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου

α) *……+

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι
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διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ *+ Ναι *+ Πχι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσv;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ α) *……+
φορζα
ςτθν
ζνωςθ
ι
κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ β) *……+
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ γ) *……+
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Απάντθςθ:
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι [ ]
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi

Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ
ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ
αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι
υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το
τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV
και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι
του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό
του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και
ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii·
2. δωροδοκίαix,x·
3. απάτθxi·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii·
5.

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii·

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvi
Εάν ναι, αναφζρετεxvii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xviii
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xix
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxx:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):xxiii
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxv :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη
ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxix;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
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που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxi:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του
Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxii; του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiii:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxiv που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxv -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvi,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxviii:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxxxix, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα

Απάντθςθ:
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ
ετϊν
(θ
περίοδοσ
αυτι
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

παραλιπτεσ

*……..........................+

*……+

[……+

*....……+
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ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxl όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
υπεργολαβίασxli το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα
δείγματα, περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*….............................................+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ – ΕΠΑ
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΕΟΧ – ΕΘΝΙΚΟ ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (PROGRAMME OPERATOR)

Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. Διακήρυξη 10/2017

Σελίδα 86

17PROC005834813 2017-02-23
Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι
ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν
να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ
μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ,που κα πρζπει να προςκομιςτοφν,
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxlii, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxliii

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+xliv
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ
ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlv, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlvi.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου
να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να
προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου
Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι
περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ
αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.
Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997,
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54).
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ
φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ
κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω
απόφαςθσ-πλαίςιο.
Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ
διατάξεισ”.
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Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ
και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1
του άρκρου 73 )
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα,
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ
διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
Άρκρο 73 παρ. 5.
Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ρρβλ άρκρο 48.
Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ
ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
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Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο
και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν.
Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ,
ενότθτα Γ ανωτζρω.
Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που
παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω
πρόςβαςθ.

i

Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
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Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

v

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vi

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του
Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
vii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι
δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
viii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου
2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
ix

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

x

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997,
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54).
Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ
φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ
κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xi

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κφρωςθ τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων
και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει
επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω
απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiii

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ
νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ
διατάξεισ”.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ
και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
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xv

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1
του άρκρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xx

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽
εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxi

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα,
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων
καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω
ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ
διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxiv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxix

Ρρβλ άρκρο 48.

xxx

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxi

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ
ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiii

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxiv

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων
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xxxv

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvi

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxvii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ
που υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xxxviii

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο
δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xxxix

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xl

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ
υπθρεςιϊν.
xli

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω
τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ,
ενότθτα Γ ανωτζρω.
xlii

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xliii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xliv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlv

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014

xlvi

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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