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∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
ΑΓΡΙΝΙΟ
30131
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EL631
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∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(Παλαµά & Μαβίλη 6 – Αγρίνιο,
Τηλέφωνο εικοινωνίας: 2641360274,
fax:2641360277,
e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr
www.cityofagrinio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ήµος (“µη κεντρική αναθέτουσα αρχή”) και ανήκει στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης (υοτοµέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δηµόσιες υηρεσίες .
Στοιχεία Ε@ικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, λήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική ρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι ροσφορές
www.promitheus.gov.gr

ρέει

να

υοβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση

γ)

Περαιτέρω ληροφορίες είναι διαθέσιµες αό την ροαναφερθείσα
www.promitheus.gov.gr ή αό τη διεύθυνση www.cityofagrinio.gr.

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

:

διεύθυνση:

Είδος διαδικασίας
Η διαραγµάτευση θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την αρ. άρθρο 32 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της αρούσας σύµβασης είναι o ∆ήµος Αγρινίου. Η δαάνη για
την εν σύµβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 10-6063.002, 15-6063.002, 20-6063.002, 306063.002,35-6063.002 και 45.6063.002 του ροϋολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 αό
ιδία έσοδα και ανταοδοτικά έσοδα του ∆ήµου

1.3

Συνο@τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ροµήθεια της αρακάτω οσότητας γάλακτος εβαορέ για
τους εργαζόµενους του ∆ήµου , ως εξής:
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΤΕΜΑΧΙΟ
400-410gr

75.000

0,70

52.500,00

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ :

52.500,00

ΦΠΑ 13%:

6.825,00

ΣΥΝΟΛΟ:

59.325,00

Αναλυτικά οι τεχνικές ροδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στην αρίθµ. 8/2018 Μελέτη της
∆/νσης Οικονοµικών Υηρεσιών, η οοία αοτελεί αναόσαστο τµήµα της αρούσας
ρόσκλησης.
Τα ρος ροµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 15511600-9
Προσφορές υοβάλλονται για το σύνολο των ειδών.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο οσό των 59.325,00 € συµεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
13 % (ροϋολογισµός χωρίς ΦΠΑ: € 52.500 ΦΠΑ :6.825,00).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα αό την υογραφή της ως τα 31/8/2018 .
Αναλυτική εριγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της αρούσας ρόσκλησης .
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της λέον συµφέρουσας αό οικονοµική άοψη
ροσφοράς, βάσει τιµής.

1.4

Θεσµικό @λαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέεται αό την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές ράξεις, όως ισχύουν και ιδίως:
− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών (ροσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Αλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώων και Υηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροοοίηση ∆ιατάξεων του .δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
− της αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις εµορικές συναλλαγές»,
− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση»,
− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υοχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
− του .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοοίηση διατάξεων για την ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
− του .δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υοχρεώσεων αό τους ∆ιατάκτες”
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της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Αόφασης του Υουργού Οικονοµίας και Ανάτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υουργείου Οικονοµίας και Ανάτυξης»
− της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Αόφασης του Υουργού Οικονοµίας και Ανάτυξης
«Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων, των λοιών
διατάξεων ου αναφέρονται ρητά ή αορρέουν αό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ου διέει την ανάθεση και εκτέλεση της αρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αραάνω.
2. Την υ΄αριθ. 8/2018 Μελέτη για την ροµήθεια γάλακτος εβαορέ για τους εργαζόµενους του
∆ήµου Αγρινίου συνολικού
ροϋολογισµού 74.828,60 Ευρώ συµεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ η οοία εγκρίθηκε µε την υ΄ αριθ.
61/2018 Αόφαση Οικονοµικής
Ειτροής του ∆ήµου Αγρινίου.
−

3. Την υ΄αριθ. ∆27/2018 διατύωση σύµφωνης γνώµης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ροσφυγή στη
διαδικασία διαραγµάτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016.
4. Την υ΄αριθ. 61 /2018 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής ( Α∆Α: ΩΤΙ1Ω65-ΒΙ1 )του ∆ήµου
Αγρινίου σχετικά µε την έγκριση ροσφυγής στη διαδικασία της διαραγµάτευσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 , ύστερα αό την αροχή σύµφωνης γνώµης αό την ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
για την ροµήθεια γάλακτος εβαορέ για τους εργαζόµενους του ∆ήµου » .
5. Την υ΄αριθ. 61 /2018 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής ( Α∆Α: ΩΤΙ1Ω65-ΒΙ1 ) σχετικά
µε την δέσµευση ίστωσης σε βάρος του ροϋολογισµού έτους 2018 του ∆ήµου Αγρινίου για την
αραάνω ροµήθεια και τις Β335/2018, Β336/2018, Β337/2018, Β338/2018, Β339/2018,
Β340/2018 ) τις αοφάσεις ανάληψης υοχρέωσης .
8. Την υ΄αριθ. 42 /2018 αόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 6ΓΣΧΩ65-Φ1Ι) του ∆ήµου
Αγρινίου, µε την οοία συγκροτήθηκαν οι Ειτροές αραλαβής της ανωτέρω ροµήθειας για
το ∆ήµο Αγρινίου.
9. Την υ΄αριθ. 31 /2018 αόφαση του Οικονοµικής Ειτροής ( Α∆Α:6ΛΞΜΩ65-ΦΙΛ) του ∆ήµου
Αγρινίου, µε την οοία συγκροτήθηκε η Ειτροή ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
10. Την υ’ αριθ. 61/2018 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής (Α∆Α: ΩΤΙ1Ω65-ΒΙ1 ) του
∆ήµου Αγρινίου, µε την οοία καταρτίστηκαν οι όροι της αρούσης ρόσκλησης .

1.5

Προθεσµία @αραλαβής @ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία αραλαβής των ροσφορών είναι η 23 /4 /2018 και ώρα 15:00 µ.µ.
Η υοβολή των ροσφορών θα διενεργηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων υµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οοία είναι ροσβάσιµη µέσω της
∆ιαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr , αό τις 13/4/2018 και ώρα 20:00 µ.µ.

1.6

∆ηµοσιότητα

Α.
∆ηµοσίευση σε εθνικό ε@ί@εδο
Το λήρες κείµενο της αρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην
λατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 56633.
Ειλέον η ρόσκληση αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
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Η Πρόσκληση και όλα τα έγγραφα της σύµβασης ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.cityofagrinio.gr στη διαδροµή :
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ- ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► 2018 , στις 13/8 /2018.

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον ειλεγούν,
τις υοχρεώσεις τους ου αορρέουν αό τις διατάξεις της εριβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, ου έχουν θεσιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οοίες ααριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υοχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται αό τα όργανα ου
ειβλέουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υηρεσίες
ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, αράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον ειλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµιστευτικότητα των ληροφοριών
ου έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της αρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
η µε αριθµ. ρωτ.: 20600/13-4-2018 Πρόσκληση, όως αυτή έχει καταχωρηθεί
στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
2.
το Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]
3.
οι συµληρωµατικές ληροφορίες ου τυχόν αρέχονται στο λαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις ροδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
4.
το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της
2.1.2 Ε@ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι εικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές ληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υοβολή, εκτελούνται µε τη
χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), η οοία είναι ροσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα αροχής διευκρινίσεων υοβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6)
ηµέρες ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής ροσφορών και ααντώνται αντίστοιχα, στο
λαίσιο της αρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης στην
λατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οοία είναι ροσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής ύλης
www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα αροχής συµληρωµατικών ληροφοριών – διευκρινίσεων
υοβάλλονται αό εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή αό εκείνους ου
διαθέτουν σχετικά διαιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό
ρόσβασης) και ααραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι
ηλεκτρονικά υογεγραµµένο. Αιτήµατα αροχής διευκρινήσεων ου υοβάλλονται είτε µε άλλο
τρόο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο ου τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να αρατείνει την ροθεσµία αραλαβής των ροσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων ληροφοριών για την κατάρτιση των ροσφορών στις ακόλουθες εριτώσεις:
α) Όταν, για οοιονδήοτε λόγο, ρόσθετες ληροφορίες, αν και ζητήθηκαν αό τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν αρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες ριν αό την ροθεσµία
ου ορίζεται για την αραλαβή των ροσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της αράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σουδαιότητα των ληροφοριών ου
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι ρόσθετες ληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
ροετοιµασία κατάλληλων ροσφορών, δεν ααιτείται αράταση των ροθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .
Τυχόν ενστάσεις ή ροδικαστικές ροσφυγές υοβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι @ροσφορές και τα εριλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται αό είσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, ου κυρώθηκε µε
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαά ιδιωτικά έγγραφα µορούν να συνοδεύονται αό
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα εικυρωµένη είτε αό ρόσωο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε αό ρόσωο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οοία έχει
συνταχθεί το έγγραφο..
Τα α@οδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται αό είσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
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εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά,
τα αλλοδαά ιδιωτικά έγγραφα µορούν να συνοδεύονται αό µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα εικυρωµένη είτε αό ρόσωο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε
αό ρόσωο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οοία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό εριεχόµενο
µορούν να υοβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται αό µετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε µορφής εικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υοχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ειστολές των αραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται αό ιστωτικά ιδρύµατα ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μορούν,
είσης, να εκδίδονται αό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού. Αν
συσταθεί αρακαταθήκη µε γραµµάτιο αρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ου λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
ειστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές ειστολές εκδίδονται κατ’ ειλογή των οικονοµικών φορέων αό έναν ή
ερισσότερους εκδότες της αραάνω αραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή ρος την οοία αευθύνονται, δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το οσό ου καλύτει η εγγύηση, στ) την λήρη εωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υέρ του οοίου εκδίδεται η εγγύηση (στην ερίτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα αραάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
αρέχεται ανέκκλητα και ανειφύλακτα, ο δε εκδότης αραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε ερίτωση κατάτωσης αυτής, το οσό της κατάτωσης υόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής ροσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υοχρέωσης αό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το οσό της
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός έντε (5) ηµερών µετά αό αλή έγγραφη ειδοοίηση εκείνου ρος
τον οοίο αευθύνεται και ια) στην ερίτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
ροκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή εικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών ειστολών ροκειµένου να
διαιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Ε@ιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
ρόσωα και, σε ερίτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, ου είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες ου έχουν υογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ου η υό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύτεται αό τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες ου δεν εµίτουν στην ερίτωση γ΄ της αρούσας αραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµεριλαµβανοµένων και των ροσωρινών συµράξεων, δεν
ααιτείται να εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υοβολή ροσφοράς.
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3. Στις εριτώσεις υοβολής ροσφοράς αό ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης, κατατίθεται
αό τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (ροσφέροντες), εγγυητική ειστολή συµµετοχής,
ου ανέρχεται στο οσό των 1.050,00 ευρώ. Στην ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η
εγγύηση συµµετοχής εριλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύτει τις υοχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων ου συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής ρέει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της ροσφοράς του άρθρου 2.4.5 της αρούσας, η ροσφορά αορρίτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µορεί, ριν τη λήξη της ροσφοράς, να ζητά αό τον ροσφέροντα να
αρατείνει, ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής ειστρέφεται στον ανάδοχο µε την ροσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής ειστρέφεται στους λοιούς ροσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταίτει, αν ο ροσφέρων αοσύρει την ροσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, αρέχει ψευδή στοιχεία ή ληροφορίες ου αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν ροσκοµίσει εγκαίρως τα ροβλεόµενα αό την αρούσα δικαιολογητικά ή δεν
ροσέλθει εγκαίρως για υογραφή της σύµβασης.
2.2.3 Λόγοι α@οκλεισµού
Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στην αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης ροσφέρων
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο ρόσωό του (εάν ρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή
νοµικό ρόσωο) ή σε ένα αό τα µέλη του (εάν ρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή
ερισσότεροι αό τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική αόφαση για έναν αό τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της αόφασης-λαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταολέµηση του
οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης ερί της καταολέµησης της διαφθοράς
στην οοία ενέχονται υάλληλοι των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην αράγραφο 1 του άρθρου 2 της αόφασης-λαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όως ορίζεται στην κείµενη
νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) αάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την ροστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οοία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της αόφασης-λαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή αόειρα διάραξης εγκλήµατος, όως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την ρόληψη της χρησιµοοίησης του
χρηµατοιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοοίηση εσόδων αό αράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οοία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
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στ) αιδική εργασία και άλλες µορφές εµορίας ανθρώων, όως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Αριλίου 2011,
για την ρόληψη και την καταολέµηση της εµορίας ανθρώων και για την ροστασία των
θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της αόφασης-λαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οοία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αοκλείεται, είσης, όταν το ρόσωο εις βάρος του οοίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική αόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εοτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις εριτώσεις εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και ροσωικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υοχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου
αφορά στους διαχειριστές.
Στις εριτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υοχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου αφορά
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις εριτώσεις Συνεταιρισµών, η υοχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υόλοιες εριτώσεις νοµικών ροσώων, η υοχρέωση των ροηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκροσώους τους.
Εάν στις ως άνω @ερι@τώσεις (α) έως (στ) η @ερίοδος α@οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη α@όφαση, αυτή ανέρχεται σε @έντε (5) έτη α@ό την ηµεροµηνία της καταδίκης µε
αµετάκλητη α@όφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες εριτώσεις :
α) όταν ο ροσφέρων έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαιστωθεί αό δικαστική ή διοικητική αόφαση
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ή
την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µορεί να αοδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο ροσφέρων έχει
αθετήσει τις υοχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο ροσφέρων είναι Έλληνας ολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υοχρεώσεις
του ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύτουν τόσο την κύρια όσο και την
εικουρική ασφάλιση.
∆εν αοκλείεται ο ροσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκληρώσει τις υοχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ου οφείλει,
συµεριλαµβανοµένων, κατά ερίτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ροστίµων είτε
υαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µορεί να αοδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν ειβληθεί
σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ριν αό την
ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υοβολής ροσφοράς: αα) τρεις (3) ράξεις ειβολής ροστίµου
αό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ειθεώρησης Εργασίας για αραβάσεις της
εργατικής νοµοθεσίας ου χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υουργική αόφαση
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «ολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι
οοίες ροκύτουν αθροιστικά αό τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) ράξεις
ειβολής ροστίµου αό τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Ειθεώρησης Εργασίας για
αραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας ου αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οοίες ροκύτουν
αθροιστικά αό δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις ρέει να έχουν
αοκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3 α) Κατ' εξαίρεση, είσης, ο ροσφέρων δεν αοκλείεται, όταν ο αοκλεισµός, σύµφωνα µε
την αράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά οσά των φόρων ή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας
ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές οσό ου οφείλεται λόγω αθέτησης των υοχρεώσεών του
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όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οοίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της αρ. 2 του άρθρου 73
ν. 4412/2016, ριν αό την εκνοή της ροθεσµίας της ροθεσµίας υοβολής ροσφοράς.
2.2.3.4. Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης,
ροσφέρων οικονοµικός φορέας σε οοιαδήοτε αό τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υοχρεώσεις ου ροβλέονται στην αρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υό τώχευση ή έχει υαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υό αναγκαστική διαχείριση αό εκκαθαριστή ή αό το δικαστήριο ή έχει υαχθεί σε διαδικασία
τωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις ειχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οοιαδήοτε ανάλογη κατάσταση ροκύτουσα αό αρόµοια διαδικασία,
ροβλεόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µορεί να µην αοκλείει έναν
οικονοµικό φορέα ο οοίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων ου αναφέρονται στην
ερίτωση αυτή, υό την ροϋόθεση ότι αοδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση
της ειχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υάρχουν εαρκώς εύλογες ενδείξεις ου οδηγούν στο συµέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν µορεί να θεραευθεί αοτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο αρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού αό την ρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µορεί να θεραευθεί µε άλλα, λιγότερο
αρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει ειδείξει σοβαρή ή εαναλαµβανόµενη ληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
ααίτησης στο λαίσιο ροηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, ροηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή ροηγούµενης σύµβασης αραχώρησης ου είχε ως αοτέλεσµα την ρόωρη
καταγγελία της ροηγούµενης σύµβασης, αοζηµιώσεις ή άλλες αρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την αροχή των ληροφοριών ου
ααιτούνται για την εξακρίβωση της αουσίας των λόγων αοκλεισµού ή την λήρωση των
κριτηρίων ειλογής, έχει αοκρύψει τις ληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να ροσκοµίσει τα
δικαιολογητικά ου ααιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της αρούσας,
(η) εάν ειχείρησε να εηρεάσει µε αθέµιτο τρόο τη διαδικασία λήψης αοφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αοκτήσει εµιστευτικές ληροφορίες ου ενδέχεται να του αοφέρουν
αθέµιτο λεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να αράσχει εξ αµελείας
αραλανητικές ληροφορίες ου ενδέχεται να εηρεάσουν ουσιωδώς τις αοφάσεις ου
αφορούν τον αοκλεισµό, την ειλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαράξει σοβαρό εαγγελµατικό αράτωµα, το οοίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οοίο του ειβλήθηκε οινή ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω @ερι@τώσεις (α) έως (η) η @ερίοδος α@οκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη α@όφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη α@ό την ηµεροµηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να µην αοκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οοίος βρίσκεται σε µια
εκ των καταστάσεων ου αναφέρονται στην ερίτωση β΄ της αρ. 4, υό την ροϋόθεση ότι
αοδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της ειχειρηµατικής του λειτουργίας .
2.2.3.5. Τα αναφερόµενα στο υόδειγµα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ δεν έχουν εφαρµογή στην αρούσα
ρόσκληση.
2.2.3.6. Ο ροσφέρων αοκλείεται σε οοιοδήοτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της αρούσας σύµβασης, όταν αοδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω ράξεων
ή αραλείψεών του, είτε ριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία αό τις ως άνω εριτώσεις
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2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας ου εµίτει σε µια αό τις καταστάσεις ου
αναφέρονται στις αραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 µορεί να ροσκοµίζει στοιχεία
ροκειµένου να αοδείξει ότι τα µέτρα ου έλαβε εαρκούν για να αοδείξουν την αξιοιστία
του, αρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αοκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν
εαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αοκλείεται αό τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα
µέτρα ου λαµβάνονται αό τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες εριστάσεις του οινικού αδικήµατος ή του αρατώµατος. Αν τα
µέτρα κριθούν ανεαρκή, γνωστοοιείται στον οικονοµικό φορέα το σκετικό της αόφασης
αυτής. Οικονοµικός φορέας ου έχει αοκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη
αόφαση, σε εθνικό είεδο, αό τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης
αραχώρησης δεν µορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την ερίοδο του
αοκλεισµού ου ορίζεται στην εν λόγω αόφαση.
2.2.3.8. Η αόφαση για την διαίστωση της εάρκειας ή µη των εανορθωτικών µέτρων κατά την
ροηγούµενη αράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οοίο έχει ειβληθεί, µε την κοινή υουργική αόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η οινή του αοκλεισµού αοκλείεται αυτοδίκαια και αό την
αρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Κριτήρια Ε@ιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης ε@αγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης
ααιτείται να ασκούν εµορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της ροµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς ου είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωαϊκής Ένωσης ααιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα αό τα εαγγελµατικά ή εµορικά
µητρώα ου τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοοιούν οοιαδήοτε άλλη
ααίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην ερίτωση
οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες ου ροσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες ου δεν εµίτουν στην
ροηγούµενη ερίτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, ααιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε
αντίστοιχα εαγγελµατικά ή εµορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί
φορείς ααιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµορικό ή Βιοµηχανικό
Ειµελητήριο .
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε@άρκεια
∆εν ααιτείται .
2.2.6 Τεχνική και ε@αγγελµατική ικανότητα
∆εν ααιτείται .
2.2.7 Πρότυ@α διασφάλισης @οιότητας και @ρότυ@α @εριβαλλοντικής διαχείρισης
Το ροσφερόµενο ροϊόν θα ρέει να διαθέτει αραστατικά ιστοοιητικών οιότητας της
διεθνής σειράς ISO ή ιστοοιητικά οιότητας και ελέγχου του HACCP ή αντίστοιχα
ιστοοιητικά χωρών της Ε.Ε
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
∆εν ααιτείται .
2.2.9 Κανόνες α@όδειξης @οιοτικής ε@ιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική α@όδειξη κατά την υ@οβολή @ροσφορών
Προς ροκαταρκτική αόδειξη ότι οι ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία
αό τις καταστάσεις της αραγράφου 2.2.3 και β) ληρούν τα σχετικά κριτήρια ειλογής των
αραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της αρούσης, ροσκοµίζουν κατά την υοβολή της
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ροσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το ροβλεόµενο αό το άρθρο 79 αρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016), σύµφωνα µε
το εισυνατόµενο στην αρούσα Παράρτηµα 2 , το οοίο αοτελεί ενηµερωµένη υεύθυνη
δήλωση, µε τις συνέειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται αό τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυοοιηµένου εντύου του
Παραρτήµατος Α της Αόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµληρώνεται αό τους
ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε εεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις εριτώσεις, όου ερισσότερα αό ένα φυσικά ρόσωα είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εοτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκροσώησης,
λήψης αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υοβάλλεται ένα Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οοίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υογραφή του κατά ερίτωση
εκροσώου του οικονοµικού φορέα ως ροκαταρκτική αόδειξη των λόγων αοκλεισµού του
άρθρου 2.2.3.1 της αρούσας για το σύνολο των φυσικών ροσώων ου είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εοτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκροσώησης, λήψης
αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκρόσωος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκρόσωος αυτού, όως ροκύτει
αό το ισχύον καταστατικό ή το ρακτικό εκροσώησής του κατά το χρόνο υοβολής της
ροσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό ρόσωο να εκροσωεί τον οικονοµικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην ερίτωση υοβολής ροσφοράς αό ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυοοιηµένο Έντυο
Υεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υοβάλλεται χωριστά αό κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Α@οδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ροϋοθέσεις συµµετοχής
τους, όως ορίζονται στις αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υοβολή της
ροσφοράς, κατά την υοβολή των δικαιολογητικών της αρούσας (και κατά τη σύναψη της
σύµβασης στις εριτώσεις του άρθρου 105 αρ. 3 ερ. γ του ν. 4412/2016.
Στην ερίτωση ου ροσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την αράγραφό 2.2.8. της αρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οοίων στηρίζεται υοχρεούνται στην υοβολή των δικαιολογητικών ου αοδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αοκλεισµού της αραγράφου 2.2.3 της αρούσας και ότι ληρούν τα
σχετικά κριτήρια ειλογής κατά ερίτωση (αράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υοχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οοίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν ληροί το σχετικό κριτήριο ειλογής ή για τον οοίο
συντρέχουν λόγοι αοκλεισµού των αραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υοχρεούνται να υοβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αοδεικτικά
στοιχεία, αν και στο µέτρο ου η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα
ιστοοιητικά ή τις συναφείς ληροφορίες αευθείας µέσω ρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων
σε οοιοδήοτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οοία διατίθεται δωρεάν, όως εθνικό µητρώο
συµβάσεων, εικονικό φάκελο ειχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αοθήκευσης εγγράφων ή
σύστηµα ροειλογής. Η δήλωση για την ρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµεριέχεται στο
Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 αρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υοχρεούνται να υοβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
ου έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την αόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αοκλεισµού της αραγράφου 2.2.3 οι
ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα αρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την αράγραφο 2.2.3.1 αόσασµα του σχετικού µητρώου, όως του οινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο ου εκδίδεται αό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, αό το οοίο ροκύτει ότι ληρούνται αυτές οι ροϋοθέσεις. Η υοχρέωση
ροσκόµισης του ως άνω αοσάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
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εοτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα ρόσωα ου έχουν εξουσία
εκροσώησης, λήψης αοφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως
άνω αράγραφο 2.2.3.1,
β1) για την αράγραφο 2.2.3.2 ιστοοιητικό της αρµόδιας κατά ερίτωση αρχής του οικείου
κράτους - µέλους ή χώρας, σε ισχύ, αό το οοίο να ροκύτει ότι ο υοψήφιος Ανάδοχος είναι
ενήµερος ως ρος τις φορολογικές του υοχρεώσεις και ως ρος τις υοχρεώσεις ου αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
∆ιευκρινίζεται ότι το ιστοοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
αφορά και τους φορείς εικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας
ασφάλισης,
αφορά όλους τους αασχολούµενους στην ειχείρηση, µε οοιαδήοτε σχέση εργασίας, ου
είναι ασφαλισµένοι σε οοιονδήοτε ασφαλιστικό οργανισµό,
σε ερίτωση ατοµικών ειχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι εαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς,
σε ερίτωση εταιρειών (νοµικών ροσώων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό
ρόσωο) και τα φυσικά ρόσωα ου τη διοικούν ή την εκροσωούν.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ροσκοµίσουν, µαζί µε το
ιστοοιητικό ή τα ιστοοιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση ροσωικού κατά
ειδικότητα, στην οοία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όου υάγεται κάθε
αασχολούµενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται εί του σώµατος
αυτής αό το νόµιµο εκρόσωο της ειχείρησης.
β2) για την αράγραφο 2.2.3.4 ερίτωση β΄ ιστοοιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, αό το οοίο να ροκύτει ότι ο υοψήφιος Ανάδοχος δεν
τελεί υό τώχευση ή δεν έχει υαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί
υό αναγκαστική διαχείριση αό εκκαθαριστή ή αό το δικαστήριο ή δεν έχει υαχθεί σε
διαδικασία τωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις ειχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή δεν εάν βρίσκεται σε οοιαδήοτε ανάλογη κατάσταση ροκύτουσα αό
αρόµοια διαδικασία, ροβλεόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς ου είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα
ιστοοιητικά ότι δεν τελούν υό τώχευση, τωχευτικό συµβιβασµό ή υό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται αό το αρµόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το ιστοοιητικό ότι το νοµικό ρόσωο δεν έχει
τεθεί υό εκκαθάριση µε δικαστική αόφαση εκδίδεται αό το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα, το δε ιστοοιητικό ότι δεν έχει τεθεί υό εκκαθάριση µε αόφαση των
εταίρων εκδίδεται αό το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα
φυσικά ρόσωα (ατοµικές ειχειρήσεις) δεν ροσκοµίζουν ιστοοιητικό ερί µη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των ειχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αοδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
λατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή ιστοοιητικό ή όου
το έγγραφο ή το ιστοοιητικό αυτό δεν καλύτει όλες τις εριτώσεις ου αναφέρονται στις
αραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην ερίτωση β΄ της αραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
ιστοοιητικό µορεί να αντικαθίσταται αό ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όου δεν ροβλέεται ένορκη βεβαίωση, αό υεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου εαγγελµατικού ή
εµορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές αρέχουν, όου κρίνεται αναγκαίο, είσηµη δήλωση στην οοία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα ιστοοιητικά της αρούσας αραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύτουν όλες τις εριτώσεις ου αναφέρονται στις αραγράφους 2.2.3.1
και 2.2.3.2 και στην ερίτωση β΄ της αραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιές εριτώσεις της αραγράφου 2.2.3.4 υεύθυνη δήλωση του ροσφέροντος
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο ρόσωό του οι οριζόµενοι στην αράγραφο λόγοι
αοκλεισµού.
γ) Για τις εριτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της αρούσας, ιστοοιητικό αό τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ειθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, αό το οοίο να
ροκύτουν οι ράξεις ειβολής ροστίµου ου έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών ριν αό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας υοβολής
ροσφοράς.
δ) για την αράγραφο 2.2.3.9. υεύθυνη δήλωση του ροσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του αόφαση αοκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την αόδειξη της ααίτησης του άρθρου 2.2.4. (αόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
εαγγελµατικής δραστηριότητας) ροσκοµίζουν ιστοοιητικό/βεβαίωση του οικείου
εαγγελµατικού ή εµορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς ου
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωαϊκής Ένωσης ροσκοµίζουν
ιστοοιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου εαγγελµατικού ή εµορικού µητρώου του
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οοίο ιστοοιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό εάγγελµά τους. Στην ερίτωση ου χώρα δεν
τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το ιστοοιητικό µορεί να αντικαθίσταται αό ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όου δεν ροβλέεται ένορκη βεβαίωση, αό υεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου εαγγελµατικού ή εµορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι
ασκεί τη δραστηριότητα ου ααιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υό ανάθεση
σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εµορικό ή Βιοµηχανικό Ειµελητήριο
Για την αόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού εαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές
ααιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης εαγγέλµατος, αό αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισµού Τοικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την αόδειξη της συµµόρφωσής τους µε ρότυα διασφάλισης οιότητας και ρότυα
εριβαλλοντικής διαχείρισης της αραγράφου 2.2.7 οι οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν τα
αντίστοιχα ιστοοιητικα οιότητας της διεθνής σειράς ISO ή τα ιστοοιητικά οιότητας και
ελέγχου του HACCP ή αντίστοιχα ιστοοιητικά χωρών της Ε.Ε .
Β.4. Για την αόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκροσώησης, στις εριτώσεις ου ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ρόσωο, ροσκοµίζει τα κατά ερίτωση νοµιµοοιητικά
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκροσώησης (όως καταστατικά, ιστοοιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε ερίτωση Α.Ε., κλ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή
του διαγωνιζοµένου). Αό τα ανωτέρω έγγραφα ρέει να ροκύτουν η νόµιµη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροοοιήσεις των καταστατικών, το/τα ρόσωο/α ου δεσµεύει/ουν νόµιµα
την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκρόσωος, δικαίωµα
υογραφής κλ.), τυχόν τρίτοι, στους οοίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκροσώησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκροσώου.
Β.5. Οι οικονοµικοί φορείς ου είναι εγγεγραµµένοι σε είσηµους καταλόγους ου ροβλέονται
αό τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν ιστοοίηση αό οργανισµούς
ιστοοίησης ου συµµορφώνονται µε τα ευρωαϊκά ρότυα ιστοοίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µορούν να ροσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές ιστοοιητικό εγγραφής εκδιδόµενο αό την αρµόδια αρχή ή το ιστοοιητικό
ου εκδίδεται αό τον αρµόδιο οργανισµό ιστοοίησης.
Στα ιστοοιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οοίων έγινε η εγγραφή των
εν λόγω οικονοµικών φορέων στον είσηµο κατάλογο ή η ιστοοίηση και η κατάταξη στον εν
λόγω κατάλογο.

Σελίδα 14

Η ιστοοιούµενη εγγραφή στους είσηµους καταλόγους αό τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
ιστοοιητικό, ου εκδίδεται αό τον οργανισµό ιστοοίησης, συνιστά τεκµήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις ααιτήσεις οιοτικής ειλογής, τις οοίες καλύτει ο είσηµος
κατάλογος ή το ιστοοιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς ου είναι εγγεγραµµένοι σε είσηµους καταλόγους ααλλάσσονται αό
την υοχρέωση υοβολής των δικαιολογητικών ου αναφέρονται στο ιστοοιητικό εγγραφής
τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υοβάλλουν κοινή ροσφορά, υοβάλλουν τα
αραάνω, κατά ερίτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ροβλεόµενα στο άρθρο 19 αρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά
βάσει τιµής για το σύνολο της ροµήθειας .

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υ@οβολής @ροσφορών
Οι ροσφορές υοβάλλονται µε βάση τις ααιτήσεις ου ορίζονται στην αρούσα Πρόσκλησης ,
για το σύνολο της ροκηρυχθείσας οσότητας της ροµήθειας.
∆εν ειτρέονται εναλλακτικές ροσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υοβάλλει κοινή ροσφορά, η οοία υογράφεται υοχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε αό όλους τους οικονοµικούς φορείς ου αοτελούν την ένωση, είτε αό
εκρόσωό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην ροσφορά, ααραιτήτως ρέει να
ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκρόσωος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρό@ος υ@οβολής @ροσφορών
2.4.2.1. Οι ροσφορές υοβάλλονται αό τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υουργική
Αόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς ααιτείται να διαθέτουν
εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ου
υοστηρίζεται αό εγκεκριµένο ιστοοιητικό το οοίο χορηγήθηκε αό έναν εγκεκριµένο
άροχο υηρεσιών ιστοοίησης, ο οοίος εριλαµβάνεται στον κατάλογο εµίστευσης ου
ροβλέεται στην αόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ)
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή ύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υοβολής της ροσφοράς και οοιαδήοτε ηλεκτρονική εικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα αό το σύστηµα µε υηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υουργικής Αόφασης.
Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υάρχει η δυνατότητα
υοβολής ροσφοράς στο Σύστηµα. Σε εριτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική
ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υοβάλλουν µε την ροσφορά τους τα ακόλουθα:
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(α) έναν (υο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οοίο εριλαµβάνονται τα κατά ερίτωση ααιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική ροσφορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την αρούσα.
(β) έναν (υο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οοίο εριλαµβάνεται η
οικονοµική ροσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά ερίτωση ααιτούµενα
δικαιολογητικά.
Αό τον ροσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού εδίου του συστήµατος τα στοιχεία
εκείνα της ροσφοράς του ου έχουν εµιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει ληροφορίες ως
εµιστευτικές, λόγω ύαρξης τεχνικού ή εµορικού αορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές ράξεις ου ειβάλλουν την
εµιστευτικότητα της συγκεκριµένης ληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµιστευτικές ληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
ροσφερόµενες οσότητες, την οικονοµική ροσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ου
χρησιµοοιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους ροσφορά
συµληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το
σύστηµα αράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οοία υογράφοντα ηλεκτρονικά και
υοβάλλονται αό τον ροσφέροντα. Τα στοιχεία ου εριλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του αραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οοίο θα υογραφεί
ηλεκτρονικά) ρέει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη ερίτωση το σύστηµα αράγει σχετικό µήνυµα
και ο ροσφέρων καλείται να αράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υοβάλλει τους ανωτέρω (υο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όως εριγράφεται αρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υοβάλλονται αό αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/αραχθεί αό τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή ή
ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε χρήση εγκεκριµένων ιστοοιητικών, χωρίς να ααιτείται
θεώρηση γνησίου της υογραφής.
Αό το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική αόδειξη υοβολής ροσφοράς, η όοια αοστέλλεται
στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών αό την ηλεκτρονική υοβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών ροσκοµίζονται υοχρεωτικά αό τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα
αρχή, σε έντυη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής ροσφοράς τα
οοία ααιτείται να ροσκοµισθούν σε ρωτότυη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική ειστολή συµµετοχής, τα ρωτότυα
έγγραφα τα οοία έχουν εκδοθεί αό ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν εικύρωση αό δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα ου φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν ροσκοµίζονται σε
έντυη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οοία φέρουν ηλεκτρονική υογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα ροβλέεται αό το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υοχρεούνται να
αοδέχονται σε αντίγραφα των ρωτοτύων.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να ζητεί αό ροσφέροντες και υοψήφιους σε οοιοδήοτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υοβάλλουν σε έντυη µορφή και σε εύλογη
ροθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία ου έχουν υοβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό ααιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των ροσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία εριλαµβάνουν:
α) Tο τυοοιηµένο έντυο υεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όως ροβλέεται στην αρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την αράγραφο 2.2.9.1. της αρούσας διακήρυξης. Οι
ροσφέροντες συµληρώνουν το σχετικό ρότυο ΤΕΥ∆ το οοίο έχει αναρτηθεί, και σε
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εεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή ύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ
και αοτελεί αναόσαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα 2),
β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις αραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της αρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων ου υοβάλλουν κοινή ροσφορά, υοβάλλουν το ΤΕΥ∆ για
κάθε οικονοµικό φορέα ου συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική ροσφορά θα ρέει να καλύτει όλες τις ααιτήσεις και τις ροδιαγραφές ου
έχουν τεθεί αό την αναθέτουσα αρχή στην αρίθµ. 8/2018 Μελέτη ( Παράρτηµα 1). Περιλαµβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οοίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
ροσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα
στο ως άνω Παράρτηµα
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθενται να αναθέσουν υό
µορφή υεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υεργολάβους ου ροτείνουν.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό@ος σύνταξης και υ@οβολής
οικονοµικών @ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην αρούσα κριτήριο
ανάθεσης
Α. Τιµές
Η τιµή των ρος ροµήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
Στην τιµή εριλαµβάνονται οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την αράδοση του υλικού στον
τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και
εισφορά υέρ ΟΓΑ ε’ αυτού.
Εισηµαίνεται ότι το εκάστοτε οσοστό Φ.Π.Α. εί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υολογίζεται
αυτόµατα αό το σύστηµα.
Οι ροσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν
αναροσαρµόζονται.
Ως ααράδεκτες θα αορρίτονται ροσφορές στις οοίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή ου
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ ρος ξένο νόµισµα, β) δεν ροκύτει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή,
µε την ειφύλαξη της αρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υερβαίνει τον
ροϋολογισµό της σύµβασης ου καθορίζεται αό την αναθέτουσα αρχή.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των @ροσφορών
Οι υοβαλλόµενες ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
τεσσάρων ( 4) µηνών αό την εόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού .
Προσφορά η οοία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο αό τον ανωτέρω ροβλεόµενο αορρίτεται.
Η ισχύς της ροσφοράς µορεί να αρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί αό την
αναθέτουσα αρχή, ριν αό τη λήξη της, µε αντίστοιχη αράταση της εγγυητικής ειστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 αρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την αράγραφο
2.2.2. της αρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την ροβλεόµενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του αραάνω ανώτατου ορίου χρόνου αράτασης ισχύος της ροσφοράς, τα
αοτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
ερίτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυηρετεί το δηµόσιο συµφέρον,
οότε οι οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαδικασία µορούν να ειλέξουν είτε να
αρατείνουν την ροσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί ριν την
άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου αράτασης της ροσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
ερίτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους αρέτειναν τις ροσφορές τους και αοκλείονται οι
λοιοί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι α@όρριψης @ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αοτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των ροσφορών,
αορρίτει, σε κάθε ερίτωση, ροσφορά:
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α) η οοία δεν υοβάλλεται εµρόθεσµα, µε τον τρόο και µε το εριεχόµενο ου ορίζεται ιο
άνω και συγκεκριµένα στις αραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υοβολής ροσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόος υοβολής ροσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής ροσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής ροσφοράς, τρόος
σύνταξης και υοβολής οικονοµικών ροσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος ροσφορών), 3.1.
(Αοσφράγιση και αξιολόγηση ροσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υοβολής δικαιολογητικών
ροσωρινού αναδόχου) της αρούσας,
β) η οοία εριέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν ειδέχονται
συµλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον ειδέχονται συµλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αοκατασταθεί κατά την αοσαφήνιση και την συµλήρωσή της σύµφωνα µε την αράγραφο
3.1.1. της αρούσης διακήρυξης,
γ) για την οοία ο ροσφέρων δεν έχει αράσχει τις ααιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
ροκαθορισµένης ροθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αοδεκτή αό την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την αράγραφο 3.1.1. της αρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οοία είναι εναλλακτική ροσφορά,
ε) η οοία υοβάλλεται αό έναν ροσφέροντα ου έχει υοβάλλει δύο ή ερισσότερες
ροσφορές. Ο εριορισµός αυτός ισχύει, υό τους όρους της αραγράφου 2.2.3.4 ερ.γ της
αρούσας ( ερ. γ΄ της αρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην ερίτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην ερίτωση οικονοµικών φορέων ου
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων. ζ) η οοία είναι υό αίρεση,
η) η οοία θέτει όρο αναροσαρµογής,
θ)η οοία αρουσιάζει ελλείψεις ως ρος τα δικαιολογητικά ου ζητούνται αό τα έγγραφα της
αρούσης διακήρυξης και αοκλίσεις ως ρος τους όρους και τις τεχνικές ροδιαγραφές της
σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Α@οσφράγιση και αξιολόγηση @ροσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική α@οσφράγιση @ροσφορών
Το ιστοοιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αοσφράγιση των ροσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Ειτροή ∆ιαγωνισµού), ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αοσφράγισης των φακέλων των ροσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» στις 27/4/2018 και ώρα 10:00 .µ.
• Ηλεκτρονική Αοσφράγιση του (υό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την
ηµεροµηνία και ώρα ου θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αοσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα ροβλεόµενα στο άρθρο
3.1.2 της αρούσας, κάθε ροσφέρων αοκτά ρόσβαση στις λοιές ροσφορές και τα
υοβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την ειφύλαξη των τυχών εκείνων της κάθε ροσφοράς,
ου έχουν χαρακτηρισθεί ως εµιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά ου έχουν υοβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
εριεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής ροσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση @ροσφορών
Μετά την κατά ερίτωση ηλεκτρονική αοσφράγιση των ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
ροβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων ιστοοιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υέβαλαν ροσφορές, καθώς και τα
υοβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αοτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε ρακτικό, το
οοίο υογράφεται αό τα µέλη του οργάνου.
β)Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ροβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών
ροσφορών των ροσφερόντων, των οοίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε λήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας και συντάσσεται ρακτικό για την
αόρριψη όσων τεχνικών ροσφορών δεν ληρούν τους όρους και τις ααιτήσεις των τεχνικών
ροδιαγραφών και την αοδοχή όσων τεχνικών ροσφορών αντίστοιχα ληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών ροσφορών µορεί να
συντάσσεται ενιαίο ρακτικό, το οοίο κοινοοιείται αό το ως άνω όργανο, µέσω της
λειτουργικότητας της «Εικοινωνίας», µόνο στην αναθέτουσα αρχή, ροκειµένου η τελευταία να
ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αοσφράγισης του (υο)φακέλου των οικονοµικών ροσφορών.
γ)Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αοσφραγίζονται, κατά την
ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στην ειδική ρόσκληση οι φάκελοι όλων των υοβληθεισών
οικονοµικών ροσφορών.
δ)Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών των
ροσφερόντων, των οοίων τις τεχνικές ροσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε
λήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις ααιτήσεις της αρούσας και συντάσσει ρακτικό στο
οοίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αοδοχή ή αόρριψή τους, την κατάταξη των ροσφορών και
την ανάδειξη του ροσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω ρακτικό κοινοοιείται αό το ως άνω
όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Εικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή ρος έγκριση.
Εάν οι ροσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή ααιτεί αό τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος ου
ροτείνουν στην ροσφορά τους, εντός αοκλειστικής ροθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών αό την κοινοοίηση της σχετικής ρόσκλησης. Στην ερίτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
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Στην ερίτωση ισότιµων ροσφορών η αναθέτουσα αρχή ειλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση
µεταξύ των οικονοµικών φορέων ου υέβαλαν ισότιµες ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώιον
της Ειτροής του ∆ιαγωνισµού και αρουσία των οικονοµικών φορέων ου υέβαλαν τις
ισότιµες ροσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται αό την αναθέτουσα αρχή µια αόφαση, µε την οοία εικυρώνονται τα
αοτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονοµική Προσφορά»), η οοία κοινοοιείται µε ειµέλεια αυτής στους ροσφέροντες
µέσω της λειτουργικότητας της «Εικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Κατά της ανωτέρω αόφασης χωρεί ροδικαστική ροσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 3.4 της αρούσας.

3.2

Πρόσκληση υ@οβολής δικαιολογητικών @ροσωρινού αναδόχου-∆ικαιολογητικά
@ροσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή αοστέλλει σχετική ρόσκληση στον
ροσφέροντα, στον οοίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («ροσωρινό ανάδοχο»), και τον
καλεί να υοβάλει εντός ροθεσµίας, δεκαέντε(15) ηµερών αό την κοινοοίηση της σχετικής
ειδοοίησης σε αυτόν, τα ρωτότυα ή αντίγραφα ου εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών ου εριγράφονται στην
αράγραφο 2.2.7.2. της αρούσας διακήρυξης, ως αοδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των
λόγων αοκλεισµού της αραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την λήρωση των
κριτηρίων οιοτικής ειλογής των αραγράφων 2.2.3 -2.2.6 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υοβάλλονται αό τον ροσφέροντα («ροσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και ροσκοµίζονται κατά ερίτωση
αό αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών αό την ηµεροµηνία υοβολής τους. Όταν
υογράφονται αό τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υογραφή.
Με την αραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει ειβεβαίωση της αραλαβής
τους και αοστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οοίο ρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αοσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαιστωθεί ότι δεν έχουν ροσκοµισθεί ή υάρχουν ελλείψεις σε αυτά ου υοβλήθηκαν,
αρέχεται ροθεσµία στον ροσωρινό ανάδοχο να τα ροσκοµίσει ή να τα συµληρώσει εντός
έντε (5) ηµερών αό την κοινοοίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοοίησής του.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί αιτιολογηµένα να αρατείνει την ως άνω ροθεσµία κατ’ ανώτατο
όριο για δεκαέντε (15) ειλέον ηµέρες.
Όσοι υέβαλαν αραδεκτές ροσφορές λαµβάνουν γνώση των αραάνω δικαιολογητικών ου
κατατέθηκαν.
Αορρίτεται η ροσφορά του ροσωρινού αναδόχου, καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως
εόµενη λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των αραάνω δικαιολογητικών διαιστωθεί ότι τα στοιχεία ου δηλώθηκαν
µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υοβληθούν στο ροκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα ααιτούµενα ρωτότυα ή
αντίγραφα των αραάνω δικαιολογητικών ή
iii) αό τα δικαιολογητικά ου ροσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµροθέσµως, δεν αοδεικνύονται
οι όροι και οι ροϋοθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αοκλεισµού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια οιοτικής ειλογής) της αρούσας,
Σε ερίτωση έγκαιρης και ροσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
ροϋοθέσεις τις οοίες ο ροσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.∆.,
ότι ληροί, οι οοίες εήλθαν ή για τις οοίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα
της έγγραφης ειδοοίησης για την ροσκόµιση των δικαιολογητικών ροσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
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Αν κανένας αό τους ροσφέροντες δεν υοβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν ροσκοµίσει
ένα ή ερισσότερα αό τα ααιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αοδείξει ότι ληροί τα κριτήρια
οιοτικής ειλογής σύµφωνα µε τις αραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της αρούσας διακήρυξης, η
διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ρακτικού
την Ειτροή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αοφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη αόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως εκτώτου.
Εισηµαίνεται ότι, η αρµόδια ειτροή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µορεί
να ροτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µικρότερη οσότητα κατά οσοστό
στα εκατό 50 %. Για κατακύρωση µέρους της οσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως ανωτέρω
οσοστού, ααιτείται ροηγούµενη αοδοχή αό τον ροσωρινό ανάδοχο .
Τα αοτελέσµατα του ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Ειτροής
εικυρώνονται µε την αόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοοιεί την αόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ροσφορών, σε κάθε ροσφέροντα ου
έχει υοβάλει αοδεκτή ροσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός αό τον
ροσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω αόφαση αναφέρει την ροθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης
σύµφωνα µε την εόµενη αράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αοτελέσµατα της αόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
εέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άρακτη άροδος των ροθεσµιών άσκησης των ροβλεόµενων στην αράγραφο 3.4. της
αρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της ροδικαστικής και δικαστικής ροστασίας και
αό τις αοφάσεις αναστολών εί αυτών,
β) κοινοοίηση της αόφασης κατακύρωσης στον ροσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υοβάλει
εικαιροοιηµένα τα δικαιολογητικά της αραγράφου 2.2.9.2. και µόνον στην ερίτωση του
ροσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης ροδικαστικής ροσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της
αόφασης κατακύρωσης, έειτα αό σχετική ρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή ροσκαλεί τον ανάδοχο να ροσέλθει για υογραφή του συµφωνητικού,
θέτοντάς του ροθεσµία ου δε µορεί να υερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες αό την κοινοοίηση
της σχετικής ειδικής ρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αοδεικτικό χαρακτήρα.
Στην ερίτωση ου ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην
τεθείσα ροθεσµία, κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
ειστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον ροσφέροντα
ου υέβαλε την αµέσως εόµενη λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οοίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υοστεί ή ενδέχεται να υοστεί ζηµία αό εκτελεστή ράξη ή αράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά αράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ροδικαστική ροσφυγή ενώιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής
ράξης ή αράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ροσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και
ραγµατικές αιτιάσεις ου δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε ερίτωση ροσφυγής κατά ράξης
της αναθέτουσας αρχής η ροθεσµία για την άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες αό την κοινοοίηση της ροσβαλλόµενης ράξης στον ενδιαφερόµενο
οικονοµικό φορέα αν η ράξη κοινοοιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυία ή
(β) δεκαέντε (15) ηµέρες αό την κοινοοίηση της ροσβαλλόµενης ράξης σε αυτόν αν
χρησιµοοιήθηκαν άλλα µέσα εικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες αό την λήρη, ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της ράξης ου βλάτει
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
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Σε ερίτωση αράλειψης, η ροθεσµία για την άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής είναι
δεκαέντε (15) ηµέρες αό την εοµένη της συντέλεσης της ροσβαλλόµενης αράλειψης.
Η ροδικαστική ροσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Εικοινωνία»
του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόο του διαγωνισµού, ειλέγοντας κατά ερίτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και εισυνάτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οοίο φέρει εγκεκριµένη ροηγµένη ηλεκτρονική
υογραφή ή ροηγµένη ηλεκτρονική υογραφή µε χρήση εγκεκριµένων ιστοοιητικών
Για το αραδεκτό της άσκησης της ροδικαστικής ροσφυγής κατατίθεται αράβολο αό τον
ροσφεύγοντα υέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 αρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..
Το αράβολο ειστρέφεται στον ροσφεύγοντα, σε ερίτωση ολικής ή µερικής αοδοχής της
ροσφυγής του ή σε ερίτωση ου, ριν την έκδοση της αόφασης της ΑΕΠΠ εί της ροσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την ροσβαλλόµενη ράξη ή ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η ροθεσµία για την άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύµβασης εί οινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιά, η άσκηση της ροδικαστικής ροσφυγής δεν κωλύει την ρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν ροσωρινά µέτρα ροστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Εικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοοιούν την ροσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα στην
ερ. α του ρώτου εδαφίου της αρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα ροβλεόµενα στην
ερ. β του ρώτου εδαφίου της αρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αοφαίνεται αιτιολογηµένα εί της βασιµότητας των ροβαλλόµενων ραγµατικών και
νοµικών ισχυρισµών της ροσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε
ερίτωση αρέµβασης, των ισχυρισµών του αρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή
αορρίτει την ροσφυγή µε αόφασή της, η οοία εκδίδεται µέσα σε αοκλειστική ροθεσµία
είκοσι (20) ηµερών αό την ηµέρα εξέτασης της ροσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αοδοχή ή την αόρριψη της ροσφυγής
αό την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω ροδικαστικής ροσφυγής αοτελεί ροϋόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών ράξεων ή αραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε ροθεσµία δέκα (10) ηµερών
αό την έκδοση της αόφασης εί της ροδικαστικής ροσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται αράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 αρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την ροσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αοφανθεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά
αό γνώµη της αρµόδιας Ειτροής του ∆ιαγωνισµού. Είσης, αν διαιστωθούν σφάλµατα ή
αραλείψεις σε οοιοδήοτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µορεί, µετά αό γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
αοτέλεσµά της ή να αοφασίσει την εανάληψή της αό το σηµείο ου εµφιλοχώρησε το σφάλµα
ή η αράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υογραφή της σύµβασης ααιτείται η αροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 αρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οοίας ανέρχεται σε οσοστό 5% εί της αξίας
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται ριν ή κατά την υογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ροκειµένου να γίνει αοδεκτή , ρέει να εριλαµβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην αράγραφο 2.1.5. στοιχεία της αρούσας και ειλέον τον
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης .Το εριεχόµενό της είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε ααίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµεριλαµβανοµένης τυχόν ισόοσης ρος αυτόν ροκαταβολής.
Σε ερίτωση τροοοίησης της σύµβασης κατά την αράγραφο 4.5, η οοία συνεάγεται αύξηση
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υοχρεωµένος να καταθέσει ριν την τροοοίηση,
συµληρωµατική εγγύηση το ύψος της οοίας ανέρχεται σε οσοστό 5% εί του οσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταίτει σε ερίτωση αράβασης των όρων της σύµβασης, όως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Εγγύηση ροκαταβολής δεν ροβλέεται αό την αρούσα ρόσκληση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ειστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική οσοτική και
οιοτική αραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο ρωτόκολλο οριστικής οιοτικής και
οσοτικής αραλαβής αναφέρονται αρατηρήσεις ή υάρχει εκρόθεσµη αράδοση, η ειστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώιση των αρατηρήσεων και του εκροθέσµου.

4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
αρούσας διακήρυξης και συµληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υοχρεώσεις στους τοµείς του
εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ου έχουν θεσισθεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις εριβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οοίες ααριθµούνται στο Παράρτηµα X του
Προσαρτήµατος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υοχρεώσεων αό τον ανάδοχο και τους υεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται αό τα όργανα ου ειβλέουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υηρεσίες ου ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

4.4

Υ@εργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν ααλλάσσεται αό τις συµβατικές του υοχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υεργολάβους. Η τήρηση των
υοχρεώσεων της αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 αό υεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υοχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία εικοινωνίας και τους νόµιµους εκροσώους των
υεργολάβων του, οι οοίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Ειλέον, υοχρεούται να γνωστοοιεί στην αναθέτουσα αρχή
κάθε αλλαγή των ληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις
ααιτούµενες ληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υεργολάβο, τον οοίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιµοοιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, ροσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε ερίτωση διακοής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
υεργολάβο/ υεργολάβους της σύµβασης, αυτός υοχρεούται σε άµεση γνωστοοίηση της
διακοής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του
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τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε αό τον ίδιο, είτε αό νέο υεργολάβο τον οοίο θα
γνωστοοιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή εαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αοκλεισµού για τους
υεργολάβους, όως αυτοί εριγράφονται στην αράγραφο 2.2.3 και µε τα αοδεικτικά µέσα της
αραγράφου 2.2.9.2 της αρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οοίο(α) ο
ανάδοχος ροτίθεται να αναθέσει υό µορφή υεργολαβίας σε τρίτους, υερβαίνουν σωρευτικά
το οσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Ειλέον,
ροκειµένου να µην αθετούνται οι υοχρεώσεις της αρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να εαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης ου
υολείονται του ως άνω οσοστού.
Όταν αό την ως άνω εαλήθευση ροκύτει ότι συντρέχουν λόγοι αοκλεισµού ααιτεί ή
δύναται να ααιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις αρ. 5 και 6
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τρο@ο@οίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µορεί να τροοοιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να ααιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋοθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόιν γνωµοδότησης της Ειτροής της ερ. β της αρ. 11 του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.

4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µορεί, µε τις ροϋοθέσεις ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υοστεί ουσιώδη τροοοίηση, κατά την έννοια της αρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, ου θα ααιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια αό τις καταστάσεις ου
αναφέρονται στην αράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έρεε να έχει αοκλειστεί αό τη
διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έρεε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής αραβίασης των υοχρεώσεων
ου υέχει αό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οοία έχει αναγνωριστεί µε αόφαση
του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρό@ος @ληρωµής

5.1.1. Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί µε την καταβολή του 100% της συµβατικής
αξίας µετά την οριστική αραλαβή των υλικών ( συνολικά ή τµηµατικά).
Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ροσκόµιση των νοµίµων αραστατικών
και δικαιολογητικών ου ροβλέονται αό τις διατάξεις του άρθρου 200 αρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε ζητηθεί αό τις αρµόδιες υηρεσίες ου
διενεργούν τον έλεγχο και την ληρωµή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την αράδοση του υλικού στον
τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων ειβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υέρ του ∆ηµοσίου, η οοία υολογίζεται εί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό αρακρατείται σε κάθε
ληρωµή αό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης υέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 αρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην
ε’ αυτού εισφορά υέρ ΟΓΑ .
Με κάθε ληρωµή θα γίνεται η ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία αρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας …4..% εί του καθαρού οσού.

5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ@τώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υοχρεωτικά έκτωτος αό τη σύµβαση και αό κάθε δικαίωµα ου
αορρέει αό αυτήν, µε αόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα αό γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, αραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν
εισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο αράτασης ου του
δοθεί, σύµφωνα µε όσα ροβλέονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της
αρούσας ρόσκλησης.
∆εν κηρύσσεται έκτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα ου εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλεται, µε αόφαση του
αοφαινόµενου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οοίο
υοχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο ρος αροχή εξηγήσεων, ολική κατάτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης.,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, ειβάλλεται ρόστιµο 5% εί της συµβατικής αξίας της οσότητας ου αραδόθηκε
εκρόθεσµα.
Το αραάνω ρόστιµο υολογίζεται εί της συµβατικής αξίας των εκρόθεσµα αραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά ου αραδόθηκαν εκρόθεσµα εηρεάζουν τη χρησιµοοίηση
των υλικών ου αραδόθηκαν εµρόθεσµα, το ρόστιµο υολογίζεται εί της συµβατικής αξίας
της συνολικής οσότητας αυτών.
Κατά τον υολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- αράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε αόφαση του αοφαινοµένου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υόψη ο χρόνος ου αρήλθε έραν του εύλογου, κατά
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τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οοίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - αράδοσης.
Η είσραξη του ροστίµου γίνεται µε αρακράτηση αό το οσό ληρωµής του αναδόχου ή, σε
ερίτωση ανεάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόοση κατάτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και ροκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το ααιτούµενο οσό.
Σε ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ρόστιµο και οι τόκοι ειβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα µέλη της ένωσης.

5.3

∆ιοικητικές @ροσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µορεί κατά των αοφάσεων ου ειβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος αράδοσης
υλικών), 6.4. (Αόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρετική ροθεσµία
τριάντα (30) ηµερών αό την ηµεροµηνία ου έλαβε γνώση της σχετικής αόφασης. Εί της
ροσφυγής, αοφασίζει το αρµόδιο αοφαινόµενο όργανο, ύστερα αό γνωµοδότηση του
ροβλεόµενου στην ερίτωση β’ της αραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω αόφαση δεν ειδέχεται ροσβολή µε άλλη οοιασδήοτε φύσεως διοικητική
ροσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος @αράδοσης υλικών

6.1.1. Ο χρόνος αράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες αό την αραγγελία σε αοθηκευτικό
χώρο του ∆ήµου. Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδίδονται τµηµατικά ή στο σύνολό τους
ανάλογα µε τις ανάγκες των Υηρεσιών του ∆ήµου . Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την λήρη
ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οοιοδήοτε ρακτικό ρόβληµα για το ∆ήµο και την
αρµόδια ειτροή αραλαβής αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών . Ο ανάδοχος υοχρεούται
να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο αραλαβής ή χρησιµοοίησης
τους.
Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών µορεί να αρατείνεται, ριν αό τη λήξη του
αρχικού συµβατικού χρόνου αράδοσης, υό τις ροϋοθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην ερίτωση ου το αίτηµα υοβάλλεται αό τον ανάδοχο και η αράταση χορηγείται χωρίς
να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµρόθεσµη αράδοση των συµβατικών ειδών ειβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης, χωρίς να υοβληθεί εγκαίρως αίτηµα
αράτασης ή, εάν λήξει ο αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να αραδοθεί το υλικό, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υοχρεούται να ειδοοιεί την υηρεσία ου εκτελεί την ροµήθεια, την
αοθήκη υοδοχής των υλικών και την ειτροή αραλαβής, για την ηµεροµηνία ου ροτίθεται
να αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά αό κάθε ροσκόµιση υλικού στην αοθήκη υοδοχής αυτών, ο ανάδοχος υοχρεούται να
υοβάλει στην υηρεσία αοδεικτικό, θεωρηµένο αό τον υεύθυνο της αοθήκης, στο οοίο
αναφέρεται η ηµεροµηνία ροσκόµισης, το υλικό, η οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε
εκτέλεση της οοίας ροσκοµίστηκε.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρό@ος @αραλαβής υλικών

6.2.1. H αραλαβή των υλικών γίνεται αό ειτροές, ρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, ου
συγκροτούνται σύµφωνα µε την αρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα 3 της αρούσας (σχέδιο
σύµβασης). Κατά την διαδικασία αραλαβής των υλικών διενεργείται οσοτικός και οιοτικός
έλεγχος και εφόσον το ειθυµεί µορεί να αραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η ειτροή αραλαβής, µετά τους ροβλεόµενους ελέγχους συντάσσει ρωτόκολλα
(µακροσκοικό – οριστικό- αραλαβής του υλικού µε αρατηρήσεις –αόρριψης των υλικών)
σύµφωνα µε την αρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα ρωτόκολλα ου συντάσσονται αό τις ειτροές (ρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες)
κοινοοιούνται υοχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά ου αορρίφθηκαν ή κρίθηκαν αραλητέα µε έκτωση εί της συµβατικής τιµής, µε βάση
τους ελέγχους ου ραγµατοοίησε η ρωτοβάθµια ειτροή αραλαβής, µορούν να
αραέµονται για εανεξέταση σε δευτεροβάθµια ειτροή αραλαβής ύστερα αό αίτηµα του
αναδόχου ή αυτεάγγελτα σύµφωνα µε την αρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε ερίτωση τον ανάδοχο.
Είσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αοτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων ου
διενεργήθηκαν αό ρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες ειτροές αραλαβής µορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρετική ροθεσµία είκοσι
(20) ηµερών αό την γνωστοοίηση σε αυτόν των αοτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον
τρόο ου εριγράφεται στην αρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αοτέλεσµα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υοχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µορεί να ζητήσει αραοµή σε δευτεροβάθµια ειτροή αραλαβής µετά τα
αοτελέσµατα της κατ΄έφεση εξέτασης.
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6.2.2. Η αραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών ρωτοκόλλων αραλαβής
ραγµατοοιείται µέσα σε διάστηµα έντε (5) ηµερών αό την ηµεροµηνία αράδοσης των
ειδών.
Αν η αραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού ρωτοκόλλου δεν ραγµατοοιηθεί αό
την ειτροή αραλαβής µέσα στον οριζόµενο αό τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η αραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε ειφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται ρος
τούτο σχετική αόφαση του αρµοδίου αοφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο αό
την υηρεσία ου αραλαµβάνει τα υλικά αοδεικτικό ροσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την
αόφαση αυτή η αοθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, ροκειµένου να ραγµατοοιηθεί η ληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα αό την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη αραλαβή και την ληρωµή του αναδόχου,
ραγµατοοιούνται οι ροβλεόµενοι αό την σύµβαση έλεγχοι αό ειτροή ου συγκροτείται
µε αόφαση του αρµοδίου αοφαινοµένου οργάνου, στην οοία δεν µορεί να συµµετέχουν ο
ρόεδρος και τα µέλη της ειτροής ου δεν ραγµατοοίησε την αραλαβή στον ροβλεόµενο
αό την σύµβαση χρόνο. Η αραάνω ειτροή αραλαβής ροβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
αραλαβής ου ροβλέονται αό την ως άνω αράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά ρωτόκολλα. Οι εγγυητικές ειστολές ροκαταβολής και καλής
εκτέλεσης δεν ειστρέφονται ριν αό την ολοκλήρωση όλων των ροβλεοµένων αό τη
σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών ρωτοκόλλων.

6.3

Α@όρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε ερίτωση οριστικής αόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής οσότητας των
υλικών, µε αόφαση του αοφαινοµένου οργάνου ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, µορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, ου να είναι σύµφωνη µε τους όρους
της σύµβασης, µέσα σε τακτή ροθεσµία ου ορίζεται αό την αόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η ροθεσµία ου ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν µορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκρόθεσµος και υόκειται σε κυρώσεις λόγω εκρόθεσµης
αράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά ου αορρίφθηκαν µέσα στην ροθεσµία ου του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκτωτος και υόκειται στις
ροβλεόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η ειστροφή των υλικών ου αορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα στις
αρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4

∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

∆είγµατα των ροσφερόµενων ειδών ροσκοµίζονται, εφόσον ααιτηθεί κατά την αξιολόγηση
των ροσφορών αό το αρµόδιο όργανο, εντός τακτής ηµεροµηνίας δέκα (10) ηµερών αό
την κοινοοίηση ρόσκλησης, σύµφωνα µε το άρθρο 214 του ν. 4412/2016.

6.5

Ανα@ροσαρµογή τιµής

∆εν ροβλέεται αναροσαρµογή τιµών.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΡΙΘΜ. 8/2018 Μελέτη

Αρ. Μελέτης: 8/15-2-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.828,60Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641360277

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η αρούσα µελέτη αφορά την ροµήθεια εβαορέ γάλακτος ου ροορίζεται για τους
εργαζοµένους του ∆ήµου, ροϋολογισµού 74.828,60Ευρώ συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 13% .
Η ροµήθεια εντάσσεται στην αροχή µέσων ατοµικής ροστασίας στους εργαζόµενους των ΟΤΑ,
σύµφωνα µε την αρίθµ. 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υουργών Εσωτερικών, ∆ηµ, ∆ιοίκησης &
Αοκέντρωσης – Οικονοµίας & Οικονοµικών-Αασχόλησης & Κοιν. Προστασίας όως
τροοοιήθηκε και ισχύει µε την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την
ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ. Σε αυτές ροβλέεται η αροχή ενός (1)
λίτρου φρέσκου γάλακτος σε ηµερήσια βάση στους εργαζόµενους στους οοίους αρέχονται τα
µέσα ατοµικής ροστασίας. Σε ερίτωση αντικειµενικής αδυναµίας του ΟΤΑ να χορηγήσει
φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση οσότητα γάλακτος τύου µακράς διάρκειας ή τύου εβαορέ εί
κυτίου.
Στον ∆ήµο µας υάρχει ράγµατι αντικειµενική δυσκολία στη χορήγηση φρέσκου
γάλακτος σε ηµερήσια βάση στους εργαζόµενους του ∆ήµου, λόγω ολυδιάσασης των χώρων
εργασίας (διανοµή σε εννιά (9) σταθµούς εργασίας εκ των οοίων οι τέσσερες σταθµοί (∆ηµοτικές
Ενότητες) είναι σε µεγάλη χιλιοµετρική αόσταση αό την έδρα του ∆ήµου).
Η οσότητα γάλακτος έχει υολογιστεί για 252 εργαζόµενους όλων των Υηρεσιών
του ∆ήµου και για το διάστηµα 16 µηνών.
• Υ@ολογισµός γάλακτος ανά άτοµο την ηµέρα σε κουτιά:
Με βάση την 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υουργική Αόφαση ερί "Παροχή
µέσων ατοµικής ροστασίας σε υαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα ρολητικής ιατρικής" όως
τροοοιήθηκε και ισχύει µε την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την
ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ ροβλέεται σε ερίτωση αντικειµενικής
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αδυναµίας του ΟΤΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση οσότητα γάλακτος τύου
µακράς διάρκειας ή τύου εβαορέ εί κυτίου δηλαδή για κάθε υάλληλο ροβλέεται 1 λίτρο ή
1000 ml έτοιµου γάλακτος ηµερησίως . Ενδεικτικά το 1 λίτρο γάλα
αντιστοιχεί σε 1 κουτί και
0,292 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr συµυκνωµένου γάλακτος ηµερησίως καθώς η
συνήθης διάλυση του εβαορέ είναι 1 όγκος συµυκνωµένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα
κουτί 410 gr συµυκνωµένου γάλακτος είναι 387 ml και αραιώνοντας το µε νερό 387 ml µας δίνει
774 ml έτοιµο γάλα και το ένα λίτρο ίσο µε 1,292 κουτιά εβαορέ.
Για κάθε άτοµο αντιστοιχεί 1,292 κουτιά 410 γρ. γάλα εβαορέ την ηµέρα Χ ηµέρες εργασίας .
Ανάλογα υολογίζεται και η αντιστοιχία κουτιού - λίτρου για το κουτί των 400gr.
Η δαάνη θα χρηµατοδοτηθεί αό ιδία έσοδα και ανταοδοτικά έσοδα του ∆ήµου και θα
βαρύνει τους Κ.Α. Εξόδων 10-6063.002, 15-6063.002, 20-6063.002, 30-6063.002,35-6063.002 και
45.6063.002 του ροϋολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018.
Ο ∆ήµος δεν υοχρεούται στην εξάντληση είτε των οσοτήτων είτε της ίστωσης της
µελέτης αλλά έχει το δικαίωµα να αορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις αναγκαίες
οσότητες εκ των ειδών σύµφωνα µε τις κάθε φορά διαµορφούµενες ανάγκες του, δεδοµένης της
αδυναµίας εακριβούς ροσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος και οσότητα κατά τη
διάρκεια της υλοοίησης της ροµήθειας αυτής, χωρίς όµως να υερβαίνει το συνολικό οσό του
ενδεικτικού ροϋολογισµού.
Η µελέτη συντάχτηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Αγρίνιο, 15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγρίνιο, 15/2/2018

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Μελέτης: 8/15-2-2018

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΒΑΠΟΡΕ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :74.828,60Ευρώ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
Fax:2641360277
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υό ροµήθεια είδη έχουν τις αρακάτω τεχνικές ροδιαγραφές:
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ: Πλήρες συµυκνωµένο µη ζαχαρούχο
γάλα το οοίο ληροί τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ααιτήσεις του άρθρου 7 του Π.∆ 56/95.Να
έχει ευχάριστη υόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσµή του αφυδατωµένου γάλακτος και το
χρώµα του να είναι λευκό ή υόλευκο. Να έχει ελαφρώς κρεµώδη σύσταση, να είναι οµοιογενές
(χωρίς κοκκώδεις ή άλλες αοθέσεις) και το λίος του να µην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώµα
µέσα στα κουτιά. Να είναι ααλλαγµένο αό ξένες ύλες. Να µην αρουσιάζει ήξη του
εριεχοµένου (ολική ή µερική), ιζήµατα στον υθµένα των συσκευασιών, αοχωρισµό του λίους
ή ενδείξεις σήψης. Το γάλα να είναι αγελαδινό, λήρες µε 7,5 % Λιαρά και 17,5 % Στερεό
Υόλειµµα Άνευ Λίους (ΣΥΑΛ)] ου µε την ροσθήκη σ' αυτό ισόοσης οσότητας νερού, να
δίνει διλάσια οσότητα λήρους γάλατος.
Το συµυκνωµένο γάλα να είναι συσκευασµένο σε κυλινδρικά λευκοσιδηρά κουτιά ή άλλη
συσκευασία, µε εριεχόµενο βάρος 400-410 gr ροϊόντος και εύκολο άνοιγµα (easy open). Η
συσκευασία ρέει να ληροί τους όρους υγιεινής, όως καθορίζονται αό τον Κώδικα τροφίµων
και Ποτών , τις σχετικές διατάξεις του ΕΦΕΤ και της Ε.Ε. Εξωτερικά της συσκευασίας, θα γράφεται
η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος, η οοία δεν µορεί να είναι µικρότερη των έξι (6)
µηνών εκτός ψυγείου, είσης θα αναγράφονται τα θρετικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος
δηλαδή ρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταµίνες Α, Β1, Β2 ,Β6,
Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal.
Σε κάθε συσκευασία θα υάρχει ειδική σήµανση, ώστε να µην είναι εφικτή η εραιτέρω διάθεση
του. Το ροϊόν να διαθέτει αραστατικά ιστοοιητικών οιότητας της διεθνής σειράς ISO ή
ιστοοιητικά οιότητας και ελέγχου του HACCP ή αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε
Αγρίνιο,15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγρίνιο, 15/2/2018

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

∆/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Μελέτης: 8/15-2-2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΘΕΜΑ:
ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.828,60Ευρώ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
fax:2641360277

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1

ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ
400-410gr

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

94.600

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

0,7

66.220,00

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ :

66.220,00

ΦΠΑ 13%:

8.608,60

ΣΥΝΟΛΟ:

74.828,60

Αγρίνιο,15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγρίνιο, 15/2/2018

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Μελέτης: 8/15-2-2018

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 74.828,60Ευρώ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ /ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6
Τ.Κ. 30131 Αγρίνιο
Τηλέφωνο:2641360274
fax:2641360277

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο
Αντικείµενο της αρούσας είναι η ροµήθεια εβαορέ γάλακτος ου ροορίζεται για
τους εργαζοµένους του ∆ήµου.

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της ροµήθειας διέονται αό τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών (ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
Άρθρο 3ο :Τρό@ος εκτέλεσης της @ροµήθειας
Η εκτέλεση της ροµήθειας αυτής θα ραγµατοοιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης τη λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη
ροσφορά µόνο βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών .
Άρθρο 4ο :Συµβατικά στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Η Σύµβαση
Β) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
Γ) Ενδεικτικός Προϋολογισµός
∆) Συγγραφή υοχρεώσεων
Άρθρο 5ο : Ανακοίνωση α@οτελέσµατος- Υ@ογραφή σύµβασης
Μετά την εέλευση των εννόµων αοτελεσµάτων της αόφασης κατακύρωσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 , η αναθέτουσα αρχή ροσκαλεί τον ανάδοχο / τους αναδόχους να
ροσέλθει για την υογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών αό την κοινοοίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής ρόσκλησης.
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Εάν ο ανάδοχος δεν ροσέλθει να υογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ροθεσµία ου ορίζεται
στην ειδική ρόκληση, κηρύσσεται έκτωτος, καταίτει υέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη
λέον συµφέρουσα αό οικονοµική άοψη ροσφορά. Αν κανένας αό τους ροσφέροντες δεν
ροσέλθει για την υογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα
µε την ερίτωση δ' της αραγράφου 2 του άρθρου 106.
Άρθρο 6ο : ∆ιάρκεια της σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για το διάστηµα ως 31/8/2018 ή
διαδικασιών ανάδειξης νέου αναδόχου .

την ολοκλήρωση

των

Άρθρο 7ο : Παράδοση - Παραλαβή
Ο χρόνος αράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες αό την αραγγελία σε αοθηκευτικό
χώρο του ∆ήµου. Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδίδονται τµηµατικά ή στο σύνολό τους
ανάλογα µε τις ανάγκες των Υηρεσιών του ∆ήµου . Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την λήρη
ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οοιοδήοτε ρακτικό ρόβληµα για το ∆ήµο και την
αρµόδια ειτροή αραλαβής αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών . Ο ανάδοχος υοχρεούται
να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το στάδιο αραλαβής ή χρησιµοοίησης
τους.O ∆ήµος δεν υοχρεούται στην εξάντληση είτε των οσοτήτων είτε της ίστωσης της
σύµβασης.
Άρθρο 8ο:Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ροµηθευτής στον οοίο θα γίνει η κατακύρωση της ροµήθειας, υοχρεούται να καταθέσει ρο
ή κατά την υογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοοίησης της ροµήθειας,
εγγύηση καλής εκτέλεσης για οσό ίσο µε το 5% (έντε εί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας χωρίς
τον Φ.Π.Α.
Κατά τα λοιά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειµένων
διατάξεων, ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης των τιµολογίων. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.

Άρθρο 10ο : Λοι@ές διατάξεις
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αγρίνιο,15/2/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγρίνιο, 15/2/2018

Ο ∆/ΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΤΕΥ∆

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 6012]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 –ΑΓΡΙΝΙΟ-ΤΚ 30131
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
- Τηλέφωνο: 2641360274
- Ηλ. ταχυδρομείο:dagrpromithion@agrinio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.cityofagrinio.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟςΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - 15511600-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 20600/13-4-2018
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Σελίδα 38

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
υπό μορφή υπεργολαβίας;
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

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

τα

μέτρα

που [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:

Έχει

συνάψει

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
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απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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

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

Απάντηση
[…]

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

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

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

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

iii

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

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

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

viii

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

ix

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

x

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

xi

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

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

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

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

xv

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

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

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

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

xxi

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

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

xxiii

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

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

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

xxvi

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

xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

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

xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.
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xxxi

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

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

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiv

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Αγρίνιο, …………..
Αριθ.Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Παλαµά & Μαβίλη 6-Αγρίνιο
Τηλ. Εικοινωνίας: 2641360274
Fax: 2641360277
CPV: 15511600-9

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο Αγρίνιο σήµερα στις …………………………………., ηµέρα ……………………. και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα , οι υογραφόµενοι :
1. Ιωάννης Π. Φαρµάκης , Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Αγρινίου, ου ενεργεί ως νόµιµος
εκρόσωος ( υ΄αριθ. 159/2017 Αόφαση ∆ηµάρχου ερί ορισµού Αντιδηµάρχων).
2.

, (ΑΦΜ:

∆ΟΥ: , ∆/νση : ,Τηλ . Εικοινωνίας ) µε την ιδιότητα του ροµηθευτή

συµφώνησαν και συναοδέχθηκαν τα αρακάτω :
Ο ρώτος των συµβαλλοµένων ,έχοντας υόψη :
1.Τις διατάξεις:
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών (ροσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Αλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώων και Υηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροοοίηση ∆ιατάξεων του .δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της αρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταολέµηση των καθυστερήσεων ληρωµών στις εµορικές συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υοχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,
του .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοοίηση διατάξεων για την ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
του .δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υοχρεώσεων αό τους ∆ιατάκτες”
της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Αόφασης του Υουργού Οικονοµίας και Ανάτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υουργείου Οικονοµίας και Ανάτυξης»
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της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Αόφασης του Υουργού Οικονοµίας και Ανάτυξης
«Τεχνικές λετοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών ράξεων, των λοιών
διατάξεων ου αναφέρονται ρητά ή αορρέουν αό τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
αρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
εριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου ου διέει την ανάθεση και εκτέλεση της αρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αραάνω.
2. Την υ΄αριθ. 8/2018 Μελέτη για την ροµήθεια γάλακτος εβαορέ για τους εργαζόµενους του
∆ήµου Αγρινίου συνολικού
ροϋολογισµού 74.828,60 Ευρώ συµεριλαµβανοµένου του
αναλογούντος ΦΠΑ η οοία εγκρίθηκε µε την υ΄ αριθ. 61/2018 Αόφαση Οικονοµικής
Ειτροής του ∆ήµου Αγρινίου.
−

3. Την υ΄αριθ. ∆27/2018 διατύωση σύµφωνης γνώµης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για την ροσφυγή στη
διαδικασία διαραγµάτευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016.
4. Την υ΄αριθ. 61/2018 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής ( Α∆Α:ΩΤΙ1Ω65-ΒΙ1 )του ∆ήµου
Αγρινίου σχετικά µε την έγκριση ροσφυγής στη διαδικασία της διαραγµάτευσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 , ύστερα αό την αροχή σύµφωνης γνώµης αό την ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
για την ροµήθεια γάλακτος εβαορέ για τους εργαζόµενους του ∆ήµου » .
5. Την υ΄αριθ. 61/2018 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής ( Α∆Α: ΩΤΙ1Ω65-ΒΙ1 ) σχετικά
µε την δέσµευση ίστωσης σε βάρος του ροϋολογισµού έτους 2018 του ∆ήµου Αγρινίου για την
αραάνω ροµήθεια και τις Β335/2018, Β336/2018,Β337/2018,Β338/2018,Β339/2018,Β340/2018 )
αοφάσεις ανάληψης υοχρέωσης .
6. Την υ’ αριθ. 61/20188 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής (Α∆Α: ΩΤΙ1Ω65-ΒΙ1 ) του
∆ήµου Αγρινίου, µε την οοία καταρτίστηκαν οι όροι της αρούσης ρόσκλησης .
7. Την αρίθµ. ρωτ. 20600/13-4-2018 Πρόσκληση.
8.Την υ΄αριθ.
/2018 αόφαση της Οικονοµικής Ειτροής σχετικά µε την έγκριση
αοτελέσµατος της διαδικασίας διαραγµάτευσης για την ροµήθεια γάλακτος εβαορέ για
τους εργαζόµενους του ∆ήµου.
9. Το γεγονός ότι έγινε ο έλεγχος σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 & 9 του Ν. 2690/99 και
των άρθρων 14 και 54 του Ν. 3852/2010 και δεν συντρέχει λόγος κωλύµατος και ασυµβιβάστου.
10. Τον φάκελο του διαγωνισµού.
ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερο των συµβαλλοµένων, (ΑΦΜ: ∆ΟΥ: , την ροµήθεια των αρακάτω οσοτήτων
γάλακτος για τους εργαζόµενους του ∆ήµου , µε τις τιµές της ροσφοράς του , ως εξής:
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1

ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ
400-410gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

75.000
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ :
ΦΠΑ 13%:
ΣΥΝΟΛΟ:
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ΣΥΝΟΛΟ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αραάνω ειδών αναφέρονται στην τεχνική ροσφορά του
αναδόχου και είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αρίθµ. 8/2018 Μελέτη της ∆/νσης
Οικονοµικών Υηρεσιών, ου εγκρίθηκε µε την αριθ. 61/2018 αόφαση Οικονοµικής Ειτροής.
ΑΡΘΡΟ 1
∆ιάρκεια της σύµβασης-@αράταση-τρο@ο@οίηση
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για διάστηµα αό την υογραφή της ως 31/8/2018.
Η σύµβαση µορεί να τροοοιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να ααιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις ροϋοθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου.
Η αναθέτουσα αρχή µορεί, µε τις ροϋοθέσεις ου ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υοστεί ουσιώδη τροοοίηση, κατά την έννοια της αρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, ου θα ααιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια αό τις καταστάσεις ου
αοτελούν λόγο αοκλεισµού σύµφωνα µε την αρούσα και, ως εκ τούτου, θα έρεε να έχει
αοκλειστεί αό τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έρεε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής αραβίασης των υοχρεώσεων
ου υέχει αό τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οοία έχει αναγνωριστεί µε αόφαση
του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο λαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 2
Παράδοση @ροµήθειας

Ο χρόνος αράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ηµέρες αό την αραγγελία σε αοθηκευτικό
χώρο του ∆ήµου. Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδίδονται τµηµατικά ή στο σύνολό τους
ανάλογα µε τις ανάγκες των Υηρεσιών του ∆ήµου . Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την
λήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οοιοδήοτε ρακτικό ρόβληµα για το
∆ήµο και την αρµόδια ειτροή αραλαβής αράδοση των ρος ροµήθεια ειδών . Ο
ανάδοχος υοχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωµατικά κατά το
στάδιο αραλαβής ή χρησιµοοίησης τ Ο συµβατικός χρόνος αράδοσης των υλικών µορεί
να αρατείνεται, ριν αό τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου αράδοσης, υό τις
ροϋοθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην ερίτωση ου το αίτηµα υοβάλλεται αό
τον ανάδοχο και η αράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι ου καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµρόθεσµη αράδοση των
συµβατικών ειδών ειβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος αράδοσης, χωρίς να υοβληθεί εγκαίρως αίτηµα αράτασης ή,
εάν λήξει ο αραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να αραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκτωτος.
Ο ανάδοχος υοχρεούται να ειδοοιεί την υηρεσία ου εκτελεί την ροµήθεια, την αοθήκη
υοδοχής των υλικών και την ειτροή αραλαβής, για την ηµεροµηνία ου ροτίθεται να
αραδώσει το υλικό, τουλάχιστον έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά αό κάθε ροσκόµιση υλικού στην αοθήκη υοδοχής αυτών, ο ανάδοχος υοχρεούται να
υοβάλει στην υηρεσία αοδεικτικό, θεωρηµένο αό τον υεύθυνο της αοθήκης, στο οοίο
αναφέρεται η ηµεροµηνία ροσκόµισης, το υλικό, η οσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε
εκτέλεση της οοίας ροσκοµίστηκε.
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις τα ου Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3
Εγγυητική καλής εκτέλεσης.
Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης ο ροµηθευτής ροσκόµισε την υ΄ αριθµ.
………………………………………………………………………
εγγυητική
ειστολή
του
………………………, οσού ……………………………………………Ευρώ.
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ΑΡΘΡΟ 4
Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκ@τωτου- Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υοχρεωτικά έκτωτος αό τη σύµβαση και αό κάθε δικαίωµα ου
αορρέει αό αυτήν, µε αόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα αό γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, αραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν
εισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο αράτασης ου του
δοθεί, σύµφωνα µε όσα ροβλέονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τους όρους της
αρούσας ρόσκλησης.
∆εν κηρύσσεται έκτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή αραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα ου εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλεται, µε αόφαση του
αοφαινόµενου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οοίο
υοχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο ρος αροχή εξηγήσεων, ολική κατάτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύµβασης.,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - αραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, ειβάλλεται ρόστιµο 5% εί της συµβατικής αξίας της οσότητας ου αραδόθηκε
εκρόθεσµα.
Το αραάνω ρόστιµο υολογίζεται εί της συµβατικής αξίας των εκρόθεσµα αραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά ου αραδόθηκαν εκρόθεσµα εηρεάζουν τη χρησιµοοίηση
των υλικών ου αραδόθηκαν εµρόθεσµα, το ρόστιµο υολογίζεται εί της συµβατικής αξίας
της συνολικής οσότητας αυτών.
Κατά τον υολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- αράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, µε αόφαση του αοφαινοµένου οργάνου, ύστερα αό γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υόψη ο χρόνος ου αρήλθε έραν του εύλογου, κατά
τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οοίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και αρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - αράδοσης.
Η είσραξη του ροστίµου γίνεται µε αρακράτηση αό το οσό ληρωµής του αναδόχου ή, σε
ερίτωση ανεάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόοση κατάτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και ροκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το ααιτούµενο οσό.
Σε ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το ρόστιµο και οι τόκοι ειβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 5
Τρό@ος @ληρωµής – Κρατήσεις
Η δαάνη θα βαρύνει τον ροϋολογισµό του ∆ήµου Αγρινίου έτους 2018 στον οοίο έχουν
δεσµευτεί ανάλογες ιστώσεις
Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί µε την καταβολή του 100% της συµβατικής αξίας
µετά την οριστική αραλαβή των υλικών ( συνολικά ή τµηµατικά).
Η ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την ροσκόµιση των νοµίµων αραστατικών
και δικαιολογητικών ου ροβλέονται αό τις διατάξεις του άρθρου 200 αρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ου τυχόν ήθελε ζητηθεί αό τις αρµόδιες υηρεσίες ου
διενεργούν τον έλεγχο και την ληρωµή.
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ειβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την αράδοση του υλικού στον τόο
και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης Υέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων ειβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υέρ του ∆ηµοσίου, η οοία υολογίζεται εί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης. Το οσό αυτό αρακρατείται σε κάθε
ληρωµή αό την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την αρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οοία υολογίζεται εί της αξίας κάθε ληρωµής ρο φόρων και και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµληρωµατικής σύµβασης υέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 αρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην
ε’ αυτού εισφορά υέρ ΟΓΑ .
Με κάθε ληρωµή θα γίνεται η ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία αρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας …4..% εί του καθαρού οσού.
δ) Κάθε άλλη κράτηση , ροβλεόµενη αό την κείµενη νοµοθεσία
Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.
ΑΡΘΡΟ 6
Ε@ίλυση διαφορών
Για την είλυση των τυχόν διαφορών ου θα ροκύψουν µετά την υογραφή της αρούσας
σύµβασης, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και η ισχύουσα νοµοθεσία .
ΑΡΘΡΟ 7
Λοι@ές ∆ιατάξεις
Τα αναφερόµενα
Μελέτη αοτελούν
του 4412/2016 .

στην αρίθµ. ρωτ.: 20600/13-4-2018 Πρόσκληση και στην αρίθµ. 8/2018
όρους της αρούσας σύµβασης . Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις

Το συµφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υογράφεται ως εξής :
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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