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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.452,40ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:48212 /5-10-2018
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Εωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για ληροφορίες

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10
ΑΓΡΙΝΙΟ
30131
ΕΛΛΑ∆Α
EL631
2641360274
2641360277
dagrpromithion@agrinio.gr
ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
∆/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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 Ε8ικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, λήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική ρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :www.cityofagrinio.gr
β)
Οι ροσφορές ρέει να υοβάλλονται στην διεύθυνση : Παλαµά και Μαβίλη 6, 30131,
Αγρίνιο
γ)

Περαιτέρω ληροφορίες είναι διαθέσιµες αό τον ανωτέρω αρµόδιο για ληροφορίες στην
ροαναφερθείσα διεύθυνση και τηλέφωνο.

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία συνοτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του N.
4412/16 και υό τις ροϋοθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους αρούσας.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Η δαάνη χρηµατοδοτείται αό ίδιους όρους του ∆ήµου και χαρακτηρίζεται ως ολυετής καθώς
θα έχει ισχύ αό την ηµεροµηνία υογραφής της σύµβασης εντός του 2018 και για δώδεκα (12)
µήνες. Ενδεικτικά ειµερίζεται δε ως εξής κατ’ έτος και κατά κωδικό ροϋολογισµού:

ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΟΣΟ
ΕΤΟΥΣ
2018

ΠΟΣΟ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΣΥΝΟΛΑ

00-6221.001

16.000,00

50.119,78

66.119,78

Κ.Α.
Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α:
Παροχή
ταχυδροµικών υηρεσιών , ρος
διάφορους αραλήτες σε όλη την
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Ελληνική Εικράτεια και το εξωτερικό

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β:
Υηρεσίες
ταχυµεταφοράς
ρος
διάφορους
αραλήτες σε όλη την Ελληνική
Εικράτεια και το εξωτερικό

00-6221.002

2.000,00

5.601,20

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:
1.3

7.601,20
73.720,98

Συνο8τική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η αοστολή της ειστολικής αλληλογραφίας του ∆ήµου και η
αοστολή αλληλογραφίας µέσω υηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier), για ένα (1) έτος αό την
ηµεροµηνία υογραφής της σύµβασης , όως αναλυτικά αναφέρονται στην αρίθµ. 118/2018
µελέτη ου έχει συνταχθεί αό την ∆/νση Οικονοµικών Υηρεσιών του ∆ήµου και αοτελεί
αναόσαστο τµήµα της αρούσας ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) .
Συγκεκριµένα οι ταχυδροµικές υηρεσίες αφορούν τις αρακάτω κατηγορίες :

Α/Α

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

53.322,40

12.797,38

66.119,78

Υηρεσίες ταχυµεταφοράς ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ρος διάφορους αραλήτες
σε
όλη
την
Ελληνική ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εικράτεια και το εξωτερικό

6.130,00

1.471,20

7.601,20

ΣΥΝΟΛΟ:

59.452,40

14.268,58

73.720,98

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (CPV:64100000-7)

1

Παροχή
ταχυδροµικών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
υηρεσιών ρος διάφορους
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
αραλήτες σε όλη την ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Ελληνική Εικράτεια και το
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
εξωτερικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (CPV:64100000-7)

2

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 213/2008 της Ευρωαϊκής Ειτροής, ερί κοινού λεξιλογίου για τις
δηµόσιες συµβάσεις (CPV) οι αρεχόµενες υηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό:
64110000-0, «Ταχυδροµικές Υηρεσίες»
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της λέον συµφέρουσας αό οικονοµική άοψη
ανά κατηγορία όως εριγράφεται στη
ροσφοράς, βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών
σχετική µελέτη .
1.4

Θεσµικό 8λαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέεται
1. 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. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αοκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης,

•

του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή ανατυξιακών
αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροοοίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
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διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανατυξιακών
αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο 2007 -2013»,
•

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εοτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

•

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. 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 .δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοοίηση διατάξεων για την ρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία”,

•

της µε αρ. 57654/2017 Υουργικής Αόφασης (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υουργείου Οικονοµίας και Ανάτυξης.»

•

Tην αριθ. 118/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τµήµατος της ∆/νσης Οικονοµικών Υηρεσιών
για την αροχή ταχυδροµικών υηρεσιών για διάστηµα ενός έτους , συνολικού
ροϋολογισµού 73.720,98Ευρώ µε ΦΠΑ 24% .
Την υ΄ αριθ.219/2018 Αόφαση Οικονοµικής Ειτροής ∆ήµου Αγρινίου (Α∆Α: Ψ98ΗΩ65ΜΨΥ) σχετικά µε την έγκριση διενέργειας της ροµήθειας, την έγκριση µελέτης και την
κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισµού των υηρεσιών.
Τις αριθµ. Α 526/2018 και Α527/2018 Αοφάσεις Ανάληψης Υοχρέωσης.
Την αριθ. 30/2018 Αόφαση Οικονοµικής Ειτροής ∆ήµου Αγρινίου σχετικά µε συγκρότηση
ειτροής αξιολόγησης ροσφορών – ενστάσεων διαγωνισµού
Την αρίθµ. 386/2018 Αόφαση ∆ηµάρχου Αγρινίου ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και ορισµό
αρµοδιοτήτων.

•

•
•
•

1.5

Προθεσµία 8αραλαβής 8ροσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία αραλαβής των ροσφορών είναι η 22 /10 /2018 και ώρα 11:00 .µ.
Οι ροσφορές µορούν να υοβληθούν και µε courier ή ταχυδροµείο, αλλά ρέει να έχουν
φτάσει στο ρωτόκολλο της υηρεσίας έως την ανωτέρω ηµέρα και ώρα.
1.6

∆ηµοσιότητα

Η ροκήρυξη και το λήρες κείµενο της αρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Η ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύεται
εφηµερίδα ).

στον

ελληνικό

τύο

( µία τοική

Οι δαάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύο βαρύνουν, σε κάθε ερίτωση, τον
ανάδοχο και εισράττονται κατά την ληρωµή της σύµβασης.
Η ροκήρυξη (ερίληψη της αρούσας ∆ιακήρυξης) όως ροβλέεται στην ερίτωση 16 της
αραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) www.cityofagrinio.gr.
1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
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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:

•
•
•

η ροκήρυξη
η αρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα ου αοτελούν αναόσαστο µέρος αυτής
το Τυοοιηµένο Έντυο Υεύθυνης ∆ήλωσης [ΤΕΥ∆]

2.1.2 Ε8ικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. αρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυη αραλαβή των τευχών ή µέρους αυτών οι ενδιαφερόµενοι αευθύνονται στα
γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι µορούν να αραλάβουν τα αραάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαάνη της
ταχυδροµικής αοστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αοστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των
Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόµενο.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα αροχής διευκρινίσεων υοβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ηµέρες
ριν την καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής ροσφορών και ααντώνται εγγράφως. Αιτήµατα
αροχής διευκρινήσεων ου υοβάλλονται µε άλλο τρόο 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 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 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.
Τα αοδεικτικά έγγραφα 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 5.10.1961, ου κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
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.
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2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές ειστολές εκδίδονται αό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ένωσης 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
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 διηζήσεως, 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
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 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 Ε8ιλογής
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.
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 Λόγοι α8οκλεισµού
Αοκλείεται αό τη συµµετοχή στην αρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
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:
2.2.2.1. Όταν υάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική αόφαση για έναν αό τους
ακόλουθους λόγους :
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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),
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
τελεσίδικη 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 κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις εριτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υοχρέωση του ροηγούµενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υόλοιες εριτώσεις νοµικών ροσώων, η υοχρέωση των ροηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκροσώους τους.
2.2.2.2. 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 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,
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συµεριλαµβανοµένων, κατά ερίτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των ροστίµων είτε
υαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο ροσφέρων δεν αοκλείεται, όταν ο αοκλεισµός, σύµφωνα µε την
αράγραφο 2.2.2.2, 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 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.
2.2.2.4. 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) 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,
(δ) 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 23 της αρούσας,
(ε) 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.
2.2.2.5. 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
2.2.2.6. 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.
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης ε8αγγελµατικής 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 οικείο Ειµελητήριο.
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2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ε8άρκεια
∆εν ααιτείται αό την αρούσα διακήρυξη .
2.2.5 Τεχνική και ε8αγγελµατική ικανότητα
Οι οικονοµικοί φορείς ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της αρούσας σύµβασης
ααιτείται να ασκούν εαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των ρος αροχή
υηρεσιών. Ειδικότερα κάθε συµµετέχων , θα ρέει:
1. Να διαθέτει Ειδική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υηρεσιών για όλη την ελληνική
εικράτεια (ή να έχει οριστεί ως φορέας αροχής καθολικής υηρεσίας σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4053/2012), για τις ζητούµενες υηρεσίες της Εθνικής Ειτροής Τηλεικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οοία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή να
συνεργάζεται (στήριξη σε ικανότητες τρίτου) µε Ταχυδροµικό ∆ίκτυο ου διαθέτει την αραάνω
άδεια ( Κατηγορία Α) ή
2. Να διαθέτει Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υηρεσιών για όλη την ελληνική
εικράτεια, για τις ζητούµενες υηρεσίες της Εθνικής Ειτροής Τηλεικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οοία να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή να
συνεργάζεται (στήριξη σε ικανότητες τρίτου) µε Ταχυδροµικό ∆ίκτυο ου διαθέτει την αραάνω
άδεια ( κατηγορία Β) .
Σε ερίτωση ου η εν λόγω Άδεια έχει ηµεροµηνία λήξης νωρίτερα της ηµεροµηνίας λήξης της
σύµβασης ο Υοψήφιος οφείλει να συνυοβάλλει την σχετική αίτηση ανανέωσής της ρος την
Ε.Ε.Τ.Τ, όως ορίζεται στην αόφαση της ΕΕΤΤ µε αριθµό 686/065/13 (ΦΕΚ – 1876 Β/31-7-2013):
Κανονισµός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υηρεσιών.
Σε ερίτωση, ου η εν λόγω αίτηση ανανέωσης, δεν ααιτείται εκ του Νόµου να έχει υοβληθεί
στην Ε.Ε.Τ.Τ., την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού ή κατάθεσης της ροσφοράς, ο Υοψήφιος
οφείλει, να υοβάλλει υεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οοία να δηλώνει ότι «θα ανανεώσει
την Ειδική Άδεια την οοία κατέχει για τουλάχιστον τις ίδιες υηρεσίες, εµρόθεσµα και σύµφωνα
µε τα όσα ορίζονται στον εν λόγω Κανονισµό»
Σε ερίτωση ου είναι εναλλακτικός άροχος κατά τα οριζόµενα στην αόφαση της ΕΕΤΤ µε
αριθµό 728/6/2014 «Έκδοση Κανονισµού για την ρόσβαση στο Ταχυδροµικό ∆ίκτυο του Φορέα
Παροχής Καθολικής Υηρεσίας (ΦΠΚΥ) αό Παρόχους Ταχυδροµικών Υηρεσιών µε Ειδική
Άδεια» (ΦΕΚ 2589/Β’/29-9-2014) θα ρέει να έχει συνάψει σύµβαση µε τον Φορέα Παροχής
Καθολικής Υηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.) κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ανωτέρω κανονισµού.
3. Να διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Ειχειρήσεων της ΕΕΤΤ, µε την
οοία θα ιστοοιείται ότι είναι κάτοχος ειδικής άδειας για αροχή ταχυδροµικών υηρεσιών στο
εδίο της καθολικής υηρεσίας αό την ΕΕΤΤ ή αντίγραφο αόφασης της ΕΕΤΤ στην οοία
υάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοοιητικό δηµόσιο έγγραφο
Κατηγορία Α ή
4. Να διαθέτει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδροµικών Ειχειρήσεων της ΕΕΤΤ µε
την οοία θα ιστοοιείται ότι είναι κάτοχος Γενικής άδειας για αροχή ταχυδροµικών υηρεσιών
αό την ΕΕΠ η οοία να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή αντίγραφο αόφασης
της ΕΕΠ στην οοία υάρχουν όλα τα στοιχεία της άδειας του ή άλλο αντίστοιχο νοµιµοοιητικό
δηµόσιο έγγραφο(Κατηγορία Β.)
5. Να διαθέτει Αόφαση Έγκρισης της Πολιτικής ∆ιασφάλισης του Αορρήτου των
Ταχυδροµικών Υηρεσιών του Υοψηφίου Αναδόχου αό την Αρχή ∆ιασφάλισης Αορρήτου των
Εικοινωνιών.
6. Να διαθέτει οργανωµένο Πανελλαδικό ∆ίκτυο .
7. Να δραστηριοοιείται στον Τοµέα αροχής ταχυδροµικών υηρεσιών τα τελευταία τρία έτη.
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2.2.6 Πρότυ8α διασφάλισης 8οιότητας και 8ρότυ8α 8εριβαλλοντικής διαχείρισης
∆εν ααιτείται .
2.2.7 Κανόνες α8όδειξης 8οιοτικής ε8ιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική α8όδειξη κατά την υ8οβολή 8ροσφορών
Προς ροκαταρκτική αόδειξη ότι οι ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία αό τις καταστάσεις της αραγράφου 2.2.2 και β) ληρούν τα σχετικά κριτήρια ειλογής
των αραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της αρούσης, ροσκοµίζουν κατά την υοβολή
της 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 ΙΙΙ,, 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.
2.2.7.2 Α8οδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και ροϋοθέσεις
συµµετοχής τους, όως ορίζονται στις αραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την
υοβολή της ροσφοράς και κατά την υοβολή των δικαιολογητικών της αρούσας .
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.
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Β. 1. Για την αόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αοκλεισµού της αραγράφου 2.2.2 οι
ροσφέροντες οικονοµικοί φορείς ροσκοµίζουν αντίστοιχα τα αρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την αράγραφο 2.2.2.1 αόσασµα του σχετικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου
εξαµήνου, 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 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,
β1) για την αράγραφο 2.2.2.2 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 2.2.2.4 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.
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 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην ερίτωση β΄ της αραγράφου 2.2.2.4, 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
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην ερίτωση β΄ της αραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιές εριτώσεις της αραγράφου 2.2.2.4 υεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση γνησίου
υογραφής, του ροσφέροντος οικονοµικού φορέα µε την οοία βεβαιώνεται ότι δεν
συντρέχουν στο ρόσωό του οι οριζόµενοι στην αράγραφο λόγοι αοκλεισµού.
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γ) για την αράγραφο 2.2.2.6. υεύθυνη δήλωση του ροσφέροντος οικονοµικού φορέα µε
θεώρηση γνησίου υογραφής 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 2.2.3. (αόδειξη καταλληλόλητας για την
άσκηση εαγγελµατικής δραστηριότητας) ροσκοµίζουν ιστοοιητικό/βεβαίωση του οικείου
εαγγελµατικού ή εµορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης.
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 οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής εάρκειας της αραγράφου
2.2.4 δεν ααιτείται κατάθεση αοδεικτικού µέσου .

Β.4. Για την αόδειξη της τεχνικής ικανότητας της αραγράφου 2.2.5 ροσκοµίζουν τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις και έγγραφα . Συγκεκριµένα ροσκοµίζουν :
1. Αναλυτική τεχνική έκθεση- ∆ήλωση στην οοία ο Υοψήφιος να εριγράφει αναλυτικά τον
τρόο υλοοίησης του Έργου σε όλα τα στάδιά του ροκειµένου να εξασφαλίσει την άρτια
εκτέλεσή του
2 .∆ήλωση η οοία να αρέχει ληροφορίες για τα κάτωθι:
Α. Αναλυτική εριγραφή του δικτύου (κτιριακές και τυχόν λοιές υοδοµές σηµείων
ρόσβασης /αραλαβής, εεξεργασίας, διαλογής, και διανοµής / αράδοσης των
ταχυδροµικών αντικειµένων).
Β. ∆ήλωση ου θα αναφέρει το αασχολούµενο ροσωικό (αριθµός, ειδικότητες, είεδο
εµειρίας) κατά τον χρόνο υοβολής της ροσφοράς και το µέσο ετήσιο ανθρώινο δυναµικό
κατά την τελευταία τριετία
Γ.∆ήλωση στην οοία να αναφέρει τον αριθµό των οχηµάτων (φορτηγά , δίκυκλα κ.λ.) τα
οοία διαθέτουν για την εκτέλεση των ταχυδροµικών υηρεσιών .
∆. ∆ήλωση σχετικά µε τα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξολισµό ου
διαθέτει για την υλοοίηση των υηρεσιών του έργου.
3. Τα αναφερόµενα ιστοοιητικά και βεβαιώσεις της αρ. 2.2.5.
Β.5. Για την αόδειξη της συµµόρφωσής τους µε ρότυα διασφάλισης οιότητας και ρότυα
εριβαλλοντικής διαχείρισης της αραγράφου 2.2.6 δεν ααιτείται κατάθεση αοδεικτικού
µέσου .
Β.6. 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.7. 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.
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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.
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.8. 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 των ειδών ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ όως αυτές εριγράφονται
στην αρίθµ. 118/2018 Μελέτη .
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υ8οβολής 8ροσφορών
Οι ροσφορές υοβάλλονται µε βάση τις ααιτήσεις ου ορίζονται στο Παράρτηµα Α της
∆ιακήρυξης, για το σύνολο της ροκηρυχθείσας οσότητας της ροµήθειας ανά είδος και για
το σύνολο των ρος ροµήθεια ειδών ανά Κατηγορία .
∆εν ειτρέονται εναλλακτικές ροσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υοβάλλει κοινή ροσφορά, η οοία υογράφεται υοχρεωτικά
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 Τρό8ος υ8οβολής 8ροσφορών
Οι φάκελοι των ροσφορών υοβάλλονται µέσα στην ροθεσµία του άρθρου 1.5,
είτε (α) µε κατάθεσή τους στην Ειτροή ∆ιαγωνισµού, ( Παλαµά & Μαβίλη 6, 30131,
Αγρίνιο )
είτε (β) µε αοστολή, εί αοδείξει, ρος την αναθέτουσα αρχή, Παλαµά και Μαβίλη 6,
30131, Αγρίνιο
είτε (γ) µε κατάθεσή τους στο ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Παλαµά και Μαβίλη
6, 30131, Αγρίνιο
Σε ερίτωση ταχυδροµικής αοστολής ή κατάθεσης στο ρωτόκολλο, οι φάκελοι ροσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν ρωτοκολληθεί στο ρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής ου
διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, όως
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της αρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του εριεχοµένου των ροσφορών ου αοστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν θα αραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα αό
οοιοδήοτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοοιηθεί εγκαίρως.
Οι ροσφορές υοβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οοίο
ρέει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
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Ο κυρίως φάκελος της ροσφοράς συνοδεύεται αό αίτηση υοβολής ροσφοράς στο
διαγωνισµό, η οοία αναγράφει το διαγωνισµό στον οοίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του
ροσφέροντος (µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή εωνυµία (ή ονοµατεώνυµο φυσικού
ροσώου), ααραίτητα στοιχεία εικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,
fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της ροσφοράς εριλαµβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά»,
β) ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόο ου δε µορεί να ανοιχθεί
χωρίς να καταστεί τούτο αντιλητό, εί οινή αοκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική
Προσφορά», ο οοίος εριέχει τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν είσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Προσφορές ου εριέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οοιοδήοτε τρόο, ριν αό την
ηµεροµηνία
υοβολής του άρθρου 1.5 της αρούσας, δεν αοσφραγίζονται, αλλά
αραδίδονται στην Ειτροή ∆ιαγωνισµού.
Για τυχόν ροσφορές ου υοβάλλονται εκρόθεσµα, η Ειτροή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει
στο ρακτικό της την εκρόθεσµη υοβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα ου εριήλθε η
ροσφορά στην κατοχή της ή ου αρελήφθη η συστηµένη ειστολή αό την αναθέτουσα
αρχή ή ου κατατέθηκε στο ρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις αορρίτει ως µη
κανονικές.
Οι ροσφορές υογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασµό του οικονοµικού
φορέα :
α) αό τον ίδιο τον ροσφέροντα (σε ερίτωση φυσικού ροσώου),
β) το νόµιµο εκρόσωο του νοµικού ροσώου (σε ερίτωση νοµικού ροσώου) και
γ) σε ερίτωση ένωσης οικονοµικών φορέων ου υοβάλλει κοινή ροσφορά, 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 κάθε µέλους της ένωσης (συµεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους),
καθώς και ο εκρόσωος/συντονιστής αυτής.
Αό τον ροσφέροντα σηµαίνονται 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.

15

18PROC003796459 2018-10-05

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 το τυοοιηµένο έντυο υεύθυνης δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.∆.), όως ροβλέεται στην αρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την
αράγραφο 2.2.7.1. της αρούσας διακήρυξης. Οι ροσφέροντες συµληρώνουν το σχετικό
ρότυο ΤΕΥ∆ το οοίο έχει αναρτηθεί, και σε εεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, και αοτελεί
αναόσαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα 3 ),
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 µε το κεφάλαιο “Μελέτη-Τεχνικές Προδιαγραφές”
του Παραρτήµατος 1 της ∆ιακήρυξης, εριγράφοντας ακριβώς ώς οι συγκεκριµένες
ααιτήσεις και ροδιαγραφές ληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οοίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των ροσφερόµενων
ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω
Παράρτηµα.
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρό8ος σύνταξης και υ8οβολής
οικονοµικών 8ροσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην αρούσα κριτήριο
ανάθεσης.
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 των ειδών
στον τόο και µε τον τρόο ου ροβλέεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υέρ τρίτων κρατήσεις υόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και
ε’ αυτού εισφορά υέρ ΟΓΑ .
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 και τεκµηριώνεται αό την αναθέτουσα
αρχή στο Παράρτηµα Α της αρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των 8ροσφορών
Οι υοβαλλόµενες ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
120 ηµερών αό την εόµενη της διενέργειας του.
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.
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2.4.6 Λόγοι α8όρριψης 8ροσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αοτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
ροσφορών, αορρίτει, σε κάθε ερίτωση, ροσφορά:
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, 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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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Α8οσφράγιση και αξιολόγηση 8ροσφορών
3.1.1 Κατάθεση και Α8οσφράγιση 8ροσφορών
Η έναρξη υοβολής των ροσφορών ου κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
στην Ειτροή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται αό τον Πρόεδρο αυτής,
µισή ώρα ριν αό την ώρα λήξη της ροθεσµίας του άρθρου 1.5 της αρούσης. Η αραλαβή
µορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υοβολή, ου έχει εµρόθεσµα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοή λόγω του λήθους των ροσελθόντων ενδιαφεροµένων
οικονοµικών φορέων. Η λήξη της αραλαβής κηρύσσεται είσης αό τον Πρόεδρο της
Ειτροής ∆ιαγωνισµού, µε ροειδοοίηση ολίγων λετών της ώρας και µετά την κήρυξη της
λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη ροσφορά.
Ο Πρόεδρος της Ειτροής ∆ιαγωνισµού εικοινωνεί, εν συνεχεία, αµέσως µε το ρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαιστώσει αν έχουν υοβληθεί ροσφορές κατά το άρθρο
2.4.2 της αρούσης (η ώρα και ηµέρα υοβολής αναγράφεται τόσο στο ρωτόκολλο όσο και
άνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο µονογράφεται αό
τον υεύθυνο υάλληλο) και σε καταφατική ερίτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του
Προέδρου της και αραλαµβάνει τις ροσφορές για να τηρηθεί η υόλοιη διαδικασία του
διαγωνισµού.
Η Ειτροή ∆ιαγωνισµού στην καθορισµένη αό την αρούσα ηµέρα και ώρα, ή µετά τη λήξη
της αραλαβής σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα στο άρθρο 2.4.2 της αρούσης, αοσφραγίζει
τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής.
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 8ροσφορών
Μετά την αοσφράγιση των ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ροβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, εφαρµοζόµενων των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι ροσφορές ου αραλαµβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό ρακτικό της Ειτροής ∆ιαγωνισµού, στο οοίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
ροσέλευσης, η εωνυµία του οικονοµικού φορέα, ο εξουσιοδοτηµένος εκρόσωος και ο
έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθµούνται µε τον αύξοντα
αριθµό κατάθεσής τους, όως καταχωρήθηκαν στο ρακτικό και µονογράφονται αό τον
Πρόεδρο και τα µέλη της Ειτροής ∆ιαγωνισµού.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο ροβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής ροσφοράς,
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει ρακτικό για την
αόρριψη των τεχνικών ροσφορών ου δεν γίνονται αοδεκτές και την αοδοχή των
τεχνικών ροσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω
υό στοιχεία α και β στάδια µορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ροσφορών,
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιών στοιχείων των ροσφορών,
αοσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζεται στην ειδική ρόσκληση. Για όσες
ροσφορές δεν κρίθηκαν αοδεκτές κατά τα ροηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι
της οικονοµικής ροσφοράς δεν αοσφραγίζονται αλλά τηρούνται αό την αναθέτουσα αρχή
µέχρι την οριστική είλυση τυχόν διαφορών ου ροκύψουν αό την ως άνω διαδικασία
σύµφωνα µε την αράγραφο 3.4. της αρούσας.
δ) Η Ειτροή Αξιολόγησης ροβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών και
συντάσσει ρακτικό στο οοίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αοδοχή ή αόρριψή τους, την
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κατάταξη των ροσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την αρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του ροσωρινού αναδόχου.
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.
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.
Τα αοτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων εικυρώνονται µε αόφαση του αοφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οοία κοινοοιείται στους ροσφέροντες
Κατά των ανωτέρω αοφάσεων χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την αράγραφο 3.4. της αρούσας.
3.2

Πρόσκληση υ8οβολής δικαιολογητικών 8ροσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά
8ροσωρινού 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.
Αν µετά την 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.
Ο ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκτωτος, 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 2.2.2 (λόγοι
αοκλεισµού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια οιοτικής ειλογής) της αρούσας,
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 2.2.3 -2.2.6 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
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είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως
εκτώτου. 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..
Τα έννοµα αοτελέσµατα της αόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
εέρχονται εφόσον αρέλθει άρακτη άροδος των ροθεσµιών άσκησης των ροβλεόµενων
στην αράγραφο 3.4 της αρούσας ενστάσεων .
Η αναθέτουσα αρχή ροσκαλεί τον ανάδοχο να ροσέλθει για υογραφή του συµφωνητικού
εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 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, και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον ροσφέροντα ου υέβαλε την αµέσως εόµενη λέον συµφέρουσα αό
οικονοµική άοψη ροσφορά.
3.4

Ενστάσεις

Σε ερίτωση ένστασης κατά ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ροθεσµία άσκησής της
είναι έντε (5) ηµέρες αό την κοινοοίηση της ροσβαλλόµενης ράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υοβάλλεται σε ροθεσµία
ου εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος αό τη δηµοσίευση της διακήρυξης
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υοβολής των ροσφορών. Για τον
υολογισµό της ροθεσµίας αυτής συνυολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και
της υοβολής των ροσφορών. Η ένσταση υοβάλλεται, ενώιον της αναθέτουσας αρχής. H
αναθέτουσα αρχή αοφασίζει αιτιολογηµένα, κατόιν γνωµοδότησης της αρµόδιας
Ειτροής αξιολόγησης ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άρακτη άροδο της οοίας
τεκµαίρεται η αόρριψη της ένστασης.
Για το αραδεκτό της άσκησης ένστασης, ααιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή αραβόλου υέρ του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 του ν.
4412/2016. Το αράβολο αυτό αοτελεί δηµόσιο έσοδο και ειστρέφεται µε ράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αοδοχή ή την αόρριψη της ένστασης.
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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ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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 καταίτει σε ερίτωση αράβασης των όρων της σύµβασης,
όως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ειστρέφεται στο σύνολό της 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

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υοχρεώσεις στους τοµείς του
εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, ου έχουν θεσιστεί µε το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
εριβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οοίες ααριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υοχρεώσεων αό τον ανάδοχο 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

Τρο8ο8οίηση 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 του αρµοδίου οργάνου
4.5

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.5.1. 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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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρό8ος 8ληρωµής
5.1.1. Η ληρωµή του αναδόχου θα ραγµατοοιηθεί µε τον ιο κάτω τρόο :
Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική αραλαβή των υλικών.
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 (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 8 % εί του καθαρού οσού.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ8τώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, µε την ειφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υοχρεωτικά έκτωτος αό τη σύµβαση και αό κάθε δικαίωµα ου αορρέει αό αυτήν, εάν
δεν εκληρώσει τις συµβατικές του υοχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γρατές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, ου είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν
υερβεί υαίτια τη συνολική ροθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υόψη των
αρατάσεων.
Στην ερίτωση αυτή του κοινοοιείται ειδική όχληση, η οοία εριλαµβάνει συγκεκριµένη
εριγραφή των ενεργειών στις οοίες οφείλει να ροβεί αυτός, θέτοντας ροθεσµία για τη
συµµόρφωσή του, η οοία δεν µορεί να είναι µικρότερη των δεκαέντε (15) ηµερών. Αν η
ροθεσµία ου τεθεί µε την ειδική όχληση αρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογηµένα έκτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες αό την άρακτη άροδο της ως άνω
ροθεσµίας συµµόρφωσης.
Στον ανάδοχο ου κηρύσσεται έκτωτος αό την σύµβαση, ειβάλλονται, µετά αό κλήση του
για αροχή εξηγήσεων , ολική κατάτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
5.2.2. Αν οι υηρεσίες αρασχεθούν αό υαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της αράτασης ου χορηγήθηκε,
ειβάλλονται εις βάρος του, µε αιτιολογηµένη αόφαση της αναθέτουσας αρχής, οινικές
ρήτρες σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016
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∆ιοικητικές 8ροσφυγές 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 αρµόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω αόφαση δεν ειδέχεται ροσβολή µε άλλη οοιασδήοτε φύσεως διοικητική
ροσφυγή.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1 Η αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί αό
την καθ’ ύλην αρµόδια Υηρεσία η οοία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αοφαινόµενο
όργανο για όλα τα ζητήµατα ου αφορούν στην ροσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και στην εκλήρωση των υοχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των ειβεβληµένων
µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα ου αφορούν σε
τροοοίηση του αντικειµένου και αράταση της διάρκειας της σύµβασης, υό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρµόδια υηρεσία µορεί, µε αόφασή να ορίζει για την αρακολούθηση της
σύµβασης ως εότη µε καθήκοντα εισηγητή υάλληλο της υηρεσίας. Με την ίδια αόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υάλληλοι της αρµόδιας υηρεσίας ή των εξυηρετούµενων
αό την σύµβαση φορέων, στους οοίους ανατίθενται ειµέρους καθήκοντα για την
αρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την ερίτωση ο εότης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του εότη είναι, ενδεικτικά, η ιστοοίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης.
Με εισήγηση του εότη η υηρεσία ου διοικεί τη σύµβαση µορεί να αευθύνει έγγραφα µε
οδηγίες και εντολές ρος τον ανάδοχο ου αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα χρόνο αό την υογραφή της. Είναι δυνατή η
αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, µέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου
και την υογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών µηνών,
στο µέτρο ου δεν θα υάρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, εραιτέρω οικονοµική
ειβάρυνση του ∆ήµου. Για την εκτέλεση της σύµβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως 215
του Ν. 4412/2016.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης .
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές
ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
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άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση
επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν προβλέπεται η αναπροσαρμογή τιμών.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΜΕΛΕΤΗ: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού
Αντικειµένου της Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΡΓΟ: «Παροχή ταχυδροµικών υ8ηρεσιών »
CPV: 64100000-7

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ.Μελέτης: 118/7-9-2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η αρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αοστολή της ειστολικής αλληλογραφίας και
της αλληλογραφίας µέσω υηρεσίας ταχυµεταφοράς (courier), του ∆ήµου Αγρινίου για
διάστηµα ενός (1) έτους αό την ηµεροµηνία υογραφής της σύµβασης.
Η ανάθεση των υηρεσιών θα γίνει µε συνοτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και
του Ν.4053/12 ερί «Ρύθµισης λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών εικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
Η ροϋολογιζόµενη δαάνη είναι 73.720,98 Ευρώ (συµεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και
θα βαρύνει τον τακτικό ροϋολογισµό έτους 2018 και 2019 και τους κωδικούς 00-6221.001
και 00-6221.02
Οι ροσφορές ου θα κατατεθούν µορούν να καλύτουν είτε το σύνολο των υηρεσιών είτε
µεµονωµένα µία αό τις δύο κατηγορίες. Κάθε ροσφορά ρέει να καλύτει το σύνολο
των αοστολών κάθε κατηγορίας .
Αναλυτικά οι τεχνικές ροδιαγραφές των ταχυδροµικών υηρεσιών έχουν ως εξής :
Κατηγορία Α:Ε8ιστολική Αλληλογραφία (Α8λά – Συστηµένα - Οµαδική α8οστολή, µε
8ροτεραιότητα 8αράδοσης Α' ή Β'):
Αντικείµενο του αρόντος έργου είναι η αροχή ταχυδροµικών υηρεσιών (αραλαβή,
διαλογή, µεταφορά και διανοµή ταχυδροµικών αντικειµένων), για λογαριασµό του ∆ήµου
Αγρινίου, ρος διάφορους αραλήτες (ολίτες, φυσικά ρόσωα, νοµικά ρόσωα και
∆ηµόσιες Υηρεσίες) σε όλη την Ελληνική Εικράτεια και στο εξωτερικό( χώρες της Ε.Ε. και
χώρες υόλοιου κόσµου ) µε ροτεραιότητα αράδοσης Α' ή Β' .
Ο διαχωρισµός των ειστολών γίνετε σύµφωνα µε τον αρακάτω ίνακα :
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Ε8ιστολές Μικρού
Ε8ιστολές
Μεγάλου
Μήκος Φακέλων

Μεγέθους (DL,CS,C6) Μεγέθους (Flats C4)
~ό 140mm έως
Αό 140mm έως
245mm
380mm

Ογκώδεις και

Ακανόνιστες Ε8ιστολές

Υψος Φακέλων
~ό 90mm έως 165mm Αό 90mm έως 245mm
Όλες οι ειστολές ου
Αναλογία Μήκους > 1,4
> 1,4
δεν καλύτουν τις
Ύψος
ροαναφερόµενες
Πάχος Φακέλων
~ό 0,15mm έως
Αό 1,0 mm έως 20mm ροδιαγραφές, µεγέθη,
(µη συµ8ιεσµένοι) 5,Omm
διαστάσεις και βάρη.
Βάρος Φακέλων

~ό 2,2 gr έως 100 gr

Ακαµψία Φακέλων <2n/mm

Αό 20 gr έως 1000 gr
>5n/mm

Ο αριθµός των ρος αοστολή ταχυδροµικών αντικειµένων (φακέλων) θα οικίλει
ανάλογα µε τις καθηµερινές ανάγκες των υηρεσιών του ∆ήµου για αοστολή εγγράφων και
λοιής αλληλογραφίας. Ο φάκελος θα φέρει αναλυτικά τα στοιχεία αοστολέα στην εάνω
αριστερή γωνία και στην κάτω δεξιά τα λήρη στοιχεία αραλήτη. Η αναγραφή των
στοιχείων του αραλήτη µορεί να είναι είτε χειρόγραφη, είτε τυωµένη .
Ποιότητα χαρτιού: Γραφής Λευκό µάτ.
Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται στα καταστήµατα του
Αναδόχου ανά την Ελληνική εικράτεια. Στην ερίτωση ου δεν λειτουργεί κατάστηµα του
Αναδόχου σε εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου, ο Ανάδοχος υοχρεούται να
µεριµνήσει µε ροσωικό και µέσα του για την καθηµερινή αραλαβή ερισυλλογή των
ταχυδροµικών αντικειµένων τους στο λαίσιο του αρόντος έργου και χωρίς ειλέον κόστος
αό την έδρα του ∆ήµου.
Η κατάθεση των ταχυδροµικών αντικειµένων θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες λειτουργίας των ∆ηµόσιων Υηρεσιών.
Για την αρακολούθηση των αοστολών θα τηρείται κατάσταση εις διλούν, όου θα
καταγράφονται αναλυτικά τα τεµάχια και το είδος των ειστολών (αλά ή συστηµένα), η
ηµεροµηνία αοστολής και το συνολικό κόστος.
Οι αρεχόµενες αό τον Ανάδοχο υηρεσίες του έργου ρέει να είναι σύµφωνες µε
τους όρους, τις ααιτήσεις και ροϋοθέσεις των τευχών της διακήρυξης. Εξαιτίας του µεγάλου
όγκου της διακινούµενης αλληλογραφίας, της εξαιρετικής σουδαιότητας και της δεοντολογίας
ου ααιτείται κατά τη διαχείριση και αροχή των ρος ανάθεση ταχυδροµικών υηρεσιών
καθώς και της ααίτησης, οι υηρεσίες να υλοοιούνται στους ροβλεόµενους χρόνους µε τη
δέουσα οιότητα στο σύνολο της Ελληνικής εικράτειας, ο υοψήφιος ανάδοχος ρέει να
καλύτει µε τεκµηριωµένο τρόο όλους τους όρους της διακήρυξης.
Σηµειώνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών ροδιαγραφών είναι ααράβατοι και
οοιαδήοτε µη συµµόρφωση ρος αυτούς συνεάγεται αόρριψη της ροσφοράς.
Οι όροι αροχής των ταχυδροµικών υηρεσιών στους Φορείς καθορίζονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία για την αροχή ταχυδροµικών υηρεσιών
Κατηγορία Β: Υ8ηρεσία Ταχυµεταφοράς (courier):
Ανάλογα µε τις καθηµερινές ανάγκες των υηρεσιών του ∆ήµου για αοστολή
εγγράφων, δεµάτων και λοιής αλληλογραφίας µε αράδοση την εόµενη εργάσιµη ηµέρα
εντός της Πόλης , σε όλους τους ροορισµούς της υόλοιης Ελλάδας την εοµένη µέρα ή µε
αράδοση στη Νησιωτικη Ελλάδα (αράδοση σε ως 3 εργάσιµες ηµέρες) /και για αοστολές
µε ειδική µεταχείριση όως αραλαβή ρωτοκόλλου, αυθηµερόν αράδοση, είδοση µε
ρωινή αράδοση ή σε ροκαθορισµένη ώρα, αοστολή µε αόδειξη αραλαβής το
ταχυδροµικό αντικείµενο θα φέρει τα λήρη στοιχεία αοστολέα και αραλήτη και θα είναι
ασφαλώς σφραγισµένο ή συσκευασµένο (ανάλογα µε τον τύο του, .χ. φάκελος, δέµα κ.λ..).Ο
ανάδοχος κατόιν τηλεφωνικής κλήσης αό τις υηρεσίες του ∆ήµου, θα ροσέρχεται στο
∆ηµοτικό κατάστηµα κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες για να αραλάβει το ρος αοστολή
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ταχυδροµικό αντικείµενο εί αοδείξει.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Αγρίνιο, 7-9-2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αγρίνιο, 7-9-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Παροχή ταχυδροµικών υ8ηρεσιών

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

για διάστηµα ενός έτους .

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

53.322,40

12.797,38

66.119,78

Υηρεσίες ταχυµεταφοράς ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ρος διάφορους αραλήτες
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
σε
όλη
την
Ελληνική ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Εικράτεια και το εξωτερικό

6.130,00

1.471,20

7.601,20

ΣΥΝΟΛΟ:

59.452,40

14.268,58

73.720,98

ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: (CPV:64100000-7)

1

Παροχή
ταχυδροµικών
υηρεσιών
(αραλαβή,
διαλογή,
µεταφορά
και
διανοµή
ταχυδροµικών
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
αντικειµένων),
για
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
λογαριασµό
του
∆ήµου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Αγρινίου, ρος διάφορους
αραλήτες σε όλη την
Ελληνική Εικράτεια και το
εξωτερικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: (CPV:64100000-7)

2

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Αγρίνιο, 7-9-2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αγρίνιο, 7-9-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Παροχή ταχυδροµικών υ8ηρεσιών

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

για διάστηµα ενός έτους .

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

0,72

1.080,00

21 έως 50

1000

0,9

900,00

100

1,6

160,00

101-200

50

2

100,00

201-1000

20

2,8

56,00

ΕΩΣ-100

50

1,7

85,00

ΕΩΣ-200

50

2,1

105,00

ΕΩΣ-500

30

3,2

96,00

501-1000

30

3,6

108,00

10012000

20

4

80,00

Συστηµένα

500

1,9

950,00

Συστηµένα µε απόδειξη

500

1,1

550,00

ΣΥΝΟΛΟ 1

4.270,00

Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

Ογκώδεις και
ακανόνιστες
επιστολές

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

1500

51-100

επιβάρυνση στο
πάγιο τέλος

TΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

µέχρι 20
Επιστολές
µεγέθους

πάγιο τέλος

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

πάγιο τέλος

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)
µέχρι 20

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

15000

0,65

9.750,00

1000

0,85

850,00

51-100

500

1,3

650,00

Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

101-200

100

1,7

170,00

201-1000

100

2,2

220,00

Ογκώδεις και
ακανόνιστες
επιστολές

ΕΩΣ-100

50

1,55

77,50

ΕΩΣ-200

20

1,9

38,00

ΕΩΣ-500

10

2,3

23,00

8

2,5

20,00

Επιστολές
µεγέθους

21 έως 50

501-1000
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επιβάρυνση στο
πάγιο τέλος

50

3

150,00

200110000

1

5,00

5,00

10000

1,9

19.000,00

500

1,1

550,00

ΣΥΝΟΛΟ 2

31.503,50

Συστηµένα
Συστηµένα µε απόδειξη

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΟΜΑ∆ΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
µεγέθους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑ∆ΙΚΑ

10012000

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

µέχρι 20

5000

0,62

3.100,00

21 έως 50

1000

0,85

850,00

ΣΥΝΟΛΟ 3

3.950,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιστολές
µεγέθους

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

µέχρι 20

19500

0,57

11115,00

έως 100

2000

0,83

1660,00

ΣΥΝΟΛΟ 4

12775,00

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Α΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)
ΖΩΝΗ 2:ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ε.Ε.

ΖΩΝΗ 1:ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

18,00

10

0,9

9,00

1,3

26,00

5

1,45

7,25

10

2,2

22,00

2

2,5

5,00

101-200

10

3

30,00

2

3,3

6,60

201-500

10

4,5

45,00

2

6,2

12,40

ΕΩΣ500

5

5,9

29,50

2

6,7

13,40

5011000

5

8,7

43,50

1

12,5

12,50

10012000

5

14

70,00

1

25

25,00

Συστηµένα

20

2,5

50,00

5

2,5

12,50

Συστηµένα µε απόδειξη

20

2,3

46,00

1

2,3

2,30

ΣΥΝΟΛΟ
5

380,00

ΣΥΝΟΛΟ
5

105,95

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
µεγέθους

Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

Ογκώδεις
και
ακανόνιστες
επιστολές
(επιβαρύνονται
µε πάγιο τέλος
ανά µονάδα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

έως 20

20

0,9

21
50

20

51-100

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

έως

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Β΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)
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ΖΩΝΗ 2:ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ε.Ε.

ΖΩΝΗ 1:ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
µεγέθους

Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

Ογκώδεις
και
ακανόνιστες
επιστολές
(επιβαρύνονται
µε πάγιο τέλος
ανά µονάδα)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

έως 20

30

0,85

25,50

10

0,85

8,50

21
50

20

1,15

23,00

5

1,33

6,65

51-100

5

2

10,00

1

2,2

2,20

101-200

5

2,7

13,50

1

2,9

2,90

201-500

5

4,4

22,00

1

4,9

4,90

ΕΩΣ500

5

5,3

26,50

1

6

6,00

5011000

5

7,8

39,00

1

10,8

10,80

10012000

5

12,5

62,50

1

20,4

20,40

10

2,5

25,00

5

2,5

12,50

5

2,3

11,50

2

2,3

4,60

ΣΥΝΟΛΟ
6

258,50

ΣΥΝΟΛΟ
6

79,45

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 1+2+3+4+5+6

53.322,40

ΦΠΑ 24%

12.797,38

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1+2+3+4+5+6

66.119,78

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

έως

Συστηµένα
Συστηµένα µε απόδειξη

Οι αραάνω οσότητες ανά είδος αοστολής , εριγράφουν τον εκτιµώµενο ετήσιο όγκο και
δεν είναι δεσµευτικές , ενώ δύναται να διακυµανθούν είτε ρος τα άνω ή ρος τα κάτω ανάλογα
µε τις ανάγκες των Υηρεσιών του ∆ήµου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Αποστολή αντικειµένων βάρους έως 2
κιλών µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα, επί αποδείξει

100

2

200,00

Αποστολή αντικειµένων βάρους πάνω
από 2 κιλά µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα, επί αποδείξει(επιπλέον
χρέωση ανα κιλό)

30

1

30,00

2,5

5.500,00

Αποστολή αντικειµένων βάρους εως 2
κιλών µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την Ελληνική
επικράτεια*, επί αποδείξει

2200
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Αποστολή αντικειµένων βάρους πάνω
από 2 κιλά µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την Ελληνική
επικράτεια*,
επί
χρέωση ανα κιλό)

αποδείξει(επιπλέον
70

1

70,00

10

2,5

25,00

παράδοση σε ως 3 εργάσιµες ηµέρες)
*(επιπλέον χρέωση ανα κιλό)

20

1,5

30,00

Επίδοση µε ειδική διαχείριση (παραλαβή
πρωτοκόλλου)

20

7

140,00

Επίδοση µε πρωινή παράδοση ή σε
προκαθορισµένη ώρα

10

3,5

35,00

Αποστολή
δικαιολογητικών

10

4,5

45,00

Παράδοση αυθηµερόν εντός πόλης

10

2,5

25,00

Αποστολή µε απόδειξη παραλαβής

10

3

30,00

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

6.130,00

ΦΠΑ 24%

1.471,20

ΣΥΝΟΛΟ

7.601,20

Αποστολή αντικειµένων βάρους εως 2
κιλών στην Νησιωτική Ελλάδα
(
παράδοση σε ως 3 εργάσιµες ηµέρες)

Αποστολή αντικειµένων βάρους άνω
των 2 κιλών στην Νησιωτική Ελλάδα (

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

µε

επιστροφή

Οι 8αρα8άνω 8οσότητες ανά α8οστολή 8εριγράφουν τον εκτιµώµενο ετήσιο όγκο και δεν
είναι δεσµευτικές , ενώ δύναται να διακυµανθούν είτε 8ρος τα 8άνω ή 8ρος τα κάτω ανάλογα
µε τις ανάγκες των Υ8ηρεσιών του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος Αγρινίου διατηρεί το δικαίωµα να αορροφά κατά τη διάρκεια της σύµβασης τις
αναγκαίες οσότητες εκ των ανωτέρω υηρεσιών σύµφωνα µε τις κάθε φορά διαµορφούµενες
ανάγκες του, δεδοµένης της αδυναµίας εακριβούς ροσδιορισµού των αναγκών του ανά είδος
και οσότητα υηρεσίας κατά τη διάρκεια της υλοοίησης της εργασίας αυτής, χωρίς όµως να
υερβαίνει το συνολικό οσό του ενδεικτικού ροϋολογισµού ή της ροσφοράς του αναδόχου.
Οι εντολές αράδοσης και αοστολής εγγράφων και δεµάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, θα
γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες των Υηρεσιών, ύστερα αό ειδοοίηση αό τον
αρµόδιο υάλληλο της υηρεσίας.
Αγρίνιο, 7-9-2018
Αγρίνιο, 7-9-2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Παροχή ταχυδροµικών υ8ηρεσιών
για διάστηµα ενός έτους .

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1 - Αντικείµενο της 8αρούσης
Αντικείµενο της αρούσας είναι η αροχή υηρεσιών για:
α) την αοστολή της ειστολικής αλληλογραφίας του ∆ήµου και
β) την αοστολή αλληλογραφίας µέσω υηρεσίας ταχυµεταφοράς ,
για ένα (1) έτος αό την υογραφή της σύµβασης, ροϋολογιζόµενης δαάνης 59.452,40Ευρώ
λέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24 %
Άρθρο 2 - Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάθεση των υηρεσιών διέεται:
α)αό τις διατάξεις του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αοκεντρωµένης
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»
β) αό τις διατάξεις του Ν. 4053/12 «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων
ηλεκτρονικών εικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όως ισχ’ύει ως σήµερα .
γ) αό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υηρεσιών
(ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
δ) από τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς,
θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
ε) από τις ς διατάξεις της Απόφασης 728/6/2014 της ΕΕΤΤ «Έκδοση Κανονισμού για την πρόσβαση στο
Ταχυδρομικό Δίκτυο του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) από Παρόχους Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών με Ειδική Άδεια» (ΦΕΚ 2589/Β/29-9-2014)
στ)από τις διατάξεις της Απόφασης 686/065/13 (ΦΕΚ – 1876 Β/31-7-2013) της ΕΕΤΤ «Κανονισμός
ειδικών αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» (με την οποία καταργήθηκε η Αριθμ
33759/Φ.710/09 (ΦΕΚ 1439 Β/17-7-2009) : Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών).
Άρθρο 3- Συµβατικά Στοιχεία
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
Α) Το συµφωνητικό.
Β) Η ∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού
Γ) Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές
∆) Ενδεικτικός Προϋολογισµός
Ε) Συγγραφή υοχρεώσεων
Άρθρο 4- Τρό8ος εκτέλεσης
Η ανάθεση της εργασίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό , με τους
όρους που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, βάση του άρθρου άρθρου 72 8αρ.1 8ερι8τ. ε του
Ν.3852/2010 και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής η οποία εκφράζεται ως τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών ανά κατηγορία
όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη .
Οι ροσφορές οι οοίες θα κατατεθούν µορούν να καλύτουν είτε το σύνολο των κατηγοριών (α
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και β), είτε µεµονωµένα για µία κατηγορία. Η ροσφορά µε οινή
καλύτει το σύνολο των αοστολών ανά κατηγορία .

αοκλεισµού ρέει να

Άρθρο 5ο : Κατακύρωση α8οτελέσµατος
Μετά την αξιολόγηση των ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοοιεί εγγράφως τον ροσφέροντα
/ στους ροσφέροντες , στους οοίους ρόκειται να γίνει η κατακύρωση («ροσωρινό ανάδοχο»),
να υοβάλει εντός ροθεσµίας, 15 ηµερών αό την κοινοοίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοοίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όως αυτά αναφέρονται στα έγγραφα
της σύµβασης .
Η διαδικασία ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη ρακτικού
αό το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αοφαινόµενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη αόφασης είτε για την κήρυξη του ροσωρινού αναδόχου ως
εκτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα αοτελέσµατα
του ελέγχου των αραάνω δικαιολογητικών, εικυρώνονται µε την αόφαση κατακύρωσης η
οοία κοινοοιείται αµέσως , µαζί µε αντίγραφο όλων των ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης των ροσφορών, σε κάθε ροσφέροντα εκτός αό τον ροσωρινό ανάδοχο µε
κάθε ρόσφορο τρόο.
Αναλυτικά η διαδικασία κατακύρωσης αναφέρεται στα άρθρα 103,104 & 105 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6ο :Ανακοίνωση α8οτελέσµατος- Υ8ογραφή 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.
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 : Χρόνος ισχύς της σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα χρόνο αό την υογραφή της.
Είναι δυνατή η αράταση της σύµβασης µε τους ίδιους όρους της αρχικής, µέχρι την ανάδειξη
νέου αναδόχου και την υογραφή της νέας σύµβασης, και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των
τριών µηνών, στο µέτρο ου δεν θα υάρξει, κατά το χρόνο της αράτασης, εραιτέρω οικονοµική
ειβάρυνση του ∆ήµου.Για την εκτέλεση της σύµβασης ισχύουν γενικά τα άρθρα 200 έως 215 του
Ν. 4412/2016.
Άρθρο 7ο – Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις µορεί να εκδίδονται αό ιστωτικά ιδρύµατα ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτηµέλη της Ευρωαϊκής Ένωσης ή του Ευρωαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµορίου, ου κυρώθηκε µε το
Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μορούν,
είσης, να εκδίδονται αό το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού οσού.
Εγγύηση συµµετοχής δεν ααιτείται.
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Ο ανάδοχος στον οοίο έγινε η κατακύρωση των υηρεσιών υοχρεούται να καταθέσει µε την
υογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οοίας
είναι 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ειστρέφεται στον
ανάδοχο της εργασίας µετά την οριστική οσοτική και οιοτική αραλαβή αό την αρµόδια
ειτροή.
Κατά τα λοιά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8 – Παροχή Υ8ηρεσιών - Πληρωµή
Ο ανάδοχος µετά την υογραφή της σχετικής σύµβασης θα αρέχει στο ∆ήµο Αγρινίου τις
συµφωνηµένες υηρεσίες, όως αναλυτικά θα εριγράφονται στο κείµενο της σύµβασης. Η
ληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα αό τη νοµοθεσία .
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 : Λοι8ές διατάξεις
Κατά τα λοιά ισχύουν οι διατάξεις του

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ν. 4412/2016.

Αγρίνιο, 7-9-2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αγρίνιο, 7-9-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ

ΣΤ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
µεγέθους

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

1500

21 έως 50

1000

51-100
Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

πάγιο τέλος
επιβάρυνση στο
πάγιο τέλος

Ογκώδεις και
ακανόνιστες
επιστολές

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

µέχρι 20

TΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

100

101-200

50

201-1000

20

ΕΩΣ-100

50

ΕΩΣ-200

50

ΕΩΣ-500

30

501-1000

30

10012000

20

Συστηµένα

500

Συστηµένα µε απόδειξη

500
ΣΥΝΟΛΟ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)
µέχρι 20

Επιστολές
µεγέθους

Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

21 έως 50

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15000
1000

51-100

500

101-200

100

201-1000

100

ΕΩΣ-100

50

ΕΩΣ-200

20

ΕΩΣ-500

10

501-1000

πάγιο τέλος
επιβάρυνση στο
πάγιο τέλος

Ογκώδεις και
ακανόνιστες
επιστολές

8

10012000

50

200110000

1

Συστηµένα
Συστηµένα µε απόδειξη

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

10000
500
ΣΥΝΟΛΟ 2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΟΜΑ∆ΙΚΑ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
µεγέθους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

µέχρι 20

5000

21 έως 50

1000

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 3

ΟΜΑ∆ΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επιστολές
µεγέθους

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

µέχρι 20

19500

έως 100

2000

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ 4

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Α΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)
ΖΩΝΗ 1:ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

έως 20

20

10

21
50

20

5

51-100

10

2

101-200

10

2

201-500

10

2

ΕΩΣ500

5

2

5011000

5

1

10012000

5

1

Συστηµένα

20

5

Συστηµένα µε απόδειξη

20

1

Επιστολές
µεγέθους

Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

Ογκώδεις
και
ακανόνιστες
επιστολές
(επιβαρύνονται
µε πάγιο τέλος
ανά µονάδα)

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΖΩΝΗ 2:ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ε.Ε.
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

έως

ΣΥΝΟΛΟ
5

ΣΥΝΟΛΟ
5

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Β΄ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)
ΖΩΝΗ 1:ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΓΕΘΟΣ
ΦΑΚΕΛΩΝ

Επιστολές
µεγέθους

ΒΑΡΟΣ
(σεγρµ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΖΩΝΗ 2:ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ε.Ε.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

έως 20

30

10

21
50

20

5

έως
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Επιστολές
µεγάλου
µεγέθους

Ογκώδεις
και
ακανόνιστες
επιστολές
(επιβαρύνονται
µε πάγιο τέλος
ανά µονάδα)

51-100

5

1

101-200

5

1

201-500

5

1

ΕΩΣ500

5

1

5011000

5

1

10012000

5

1

10

5

5

2

Συστηµένα
Συστηµένα µε απόδειξη

ΣΥΝΟΛΟ
6

ΣΥΝΟΛΟ
6

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 1+2+3+4+5+6
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1+2+3+4+5+6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Α/Α

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑ∆Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Αποστολή αντικειµένων βάρους έως 2
κιλών µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα, επί αποδείξει

100

Αποστολή αντικειµένων βάρους πάνω
από 2 κιλά µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα, επί αποδείξει(επιπλέον
χρέωση ανα κιλό)

30

Αποστολή αντικειµένων βάρους εως 2
κιλών µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την Ελληνική
επικράτεια*, επί αποδείξει

2200

Αποστολή αντικειµένων βάρους πάνω
από 2 κιλά µε παράδοση την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα σε όλη την Ελληνική
επικράτεια*,
επί
χρέωση ανα κιλό)

αποδείξει(επιπλέον
70

Αποστολή αντικειµένων βάρους εως 2
κιλών στην Νησιωτική Ελλάδα
(
παράδοση σε ως 3 εργάσιµες ηµέρες)

10

Αποστολή αντικειµένων βάρους άνω
των 2 κιλών στην Νησιωτική Ελλάδα (

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

παράδοση σε ως 3 εργάσιµες ηµέρες)
*(επιπλέον χρέωση ανα κιλό)

20

Επίδοση µε ειδική διαχείριση (παραλαβή
πρωτοκόλλου)

20

Επίδοση µε πρωινή παράδοση ή σε
προκαθορισµένη ώρα

10
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Αποστολή
δικαιολογητικών

µε

επιστροφή
10

Παράδοση αυθηµερόν εντός πόλης

10

Αποστολή µε απόδειξη παραλαβής

10
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ
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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: [ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΤΚ30131]
- 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): [ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[48212/5-10-2018]
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:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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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
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
• δωροδοκίαx,xi·
• απάτηxii·
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
•

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) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
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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:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii,
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxvi, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχωνxxxvii όσον αφορά το

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι
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παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίαςxxxviii το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα
δείγματα, περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

[....……]

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
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ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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.
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
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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
αναφέρονταιxxxix, 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
δωρεάνxl.
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.
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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.

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 .
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xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

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

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxxiv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

xxxvi

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος
II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

xxxvii

Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της
από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
xxxviii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος,
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ
ανωτέρω.

xxxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xl

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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